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RESUMO: Este trabalho elenca resultados preliminares de uma investigação 

ainda em andamento que aborda o processo de constituição de mediadores de 

causas sociais tidas como legítimas em defesa de grupos sociais vitimizados. 

Precisamente, o enfoque incide sobre a atuação de sacerdotes inscritos em 

diferentes instâncias de ação coletiva, sobretudo vinculadas à igreja católica 

(Conselho Indigenista Missionário e Comissão Pastoral da Terra, em especial), 

tendo como universo empírico o Maranhão, Estado situado na região Nordeste 
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do Brasil. Objetiva-se analisar a composição do repertório de mobilização desses 

agentes, combinando aspectos sociográficos de suas carreiras militantes com 

elementos posicionais e disposicionais, como chave para o entendimento de 

construção de problemáticas sociais e de identificação de grupos vitimizados. 

Em sua dimensão teórico-metodológica, articula-se aportes da antropologia 

política, como a noção de mediação, com o conceito de estruturas de 

oportunidades políticas, a fim de compreender as dimensões formais e informais 

que condicionam a abertura de canais diversificados para a expressão de 

reivindicações de grupos sociais. A partir de dados empíricos obtidos em 

configurações específicas, o trabalho oferece um conjunto de interpretações que 

ajudam a compreender o processo de reestruturação do espaço religioso 

católico no Maranhão, que está na base de diversificação dos papéis assumidos 

por seus agentes eclesiais. Nesse sentido, a pesquisa sinaliza para o 

entendimento de que a formatação de uma agenda de causas sociais está muito 

mais atrelada às funções de (re)definição das próprias problemáticas e de seus 

grupos vitimizados (indígenas, trabalhadores sem-terra, etc.) por ação direta 

desses mesmos mediadores religiosos. 
 
Palavras-chave: Igreja Católica. Sacerdotes. Mediação. Problemáticas sociais. 
Grupos vitimizados. 
 
Introdução 
 
 Neste artigo, pretende-se expor os resultados preliminares de um estudo, 

ainda em desenvolvimento, sobre o múltiplo escopo de atuação da Igreja católica 

no Brasil, em especial no Maranhão, Estado situado na Região Nordeste do país, 

onde se configura um estágio de multiposicionalidade da instituição eclesiástica 

e de hibridização do ofício sacerdotal (MELO, 2013), no tocante à intervenção 

em espaços sociais públicos, para além do âmbito confessional. 

 Como chave para o entendimento das opções aqui adotadas e dos 

caminhos teóricos e metodológicos percorridos, o trabalho está situado na seara 

dos estudos que abordam as transformações processadas historicamente no 

decurso da Igreja (MAINWARING, 2004; MICELI, 1988; SEIDL, 2003), que a 

conduziram a essa formatação social de matriz híbrida e plural, redefinindo 

papéis, novas formas de evangelização e, sobretudo, reelaborando em termos 



políticos e doutrinários a posição da instituição no mundo social e as disposições 

de seus agentes eclesiais no que concerne à absorção e composição de novos 

repertórios de engajamento, intervenção e politização frente aos problemas 

sociais, tidos não mais como não negligenciáveis. 

 Tomando como foco empírico de análise algumas das principais 

entidades de mobilização e de ação coletiva, nascidas como subproduto dessas 

mutações e ainda hoje controladas pela Igreja católica, especialmente a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 

em consonância com as trajetórias de sacerdotes umbilicalmente engajados e 

motivados religiosamente por essas mesmas organizações, objetiva-se a 

explicitação e o exame dos condicionantes que presidiram o processo de 

constituição de mediadores de causas sociais, de viés religioso, tidas como 

legítimas em defesa de grupos sociais vitimizados no Brasil. 

A perspectiva aqui alcançada é analisar a composição do repertório de 

mobilização desses agentes sacerdotais que atuam como mediadores, 

combinando aspectos sociográficos de suas carreiras militantes com elementos 

posicionais e disposicionais, como chave para o entendimento de construção de 

problemáticas sociais e de identificação desses grupos vitimizados, muitas vezes 

elaboradas como estratégias de reafirmação de suas próprias posições sociais 

e de reatualização de suas bases de legitimação, tanto em termos institucionais 

quanto coletivos e/ou individuais. Por fim, parte-se do entendimento de que o 

exame das dinâmicas constituídas no bojo desse fenômeno social oferece a 

oportunidade de se desnudar as lógicas cruzadas que perpassam as fluidas e 

móveis fronteiras do “social”, da política, da cultura e da religião. 

 

Mediadores culturais e representação social: aportes teóricos e obstáculos 
epistemológicos 
 

A partir dos estudos desenvolvidos por Pierre Bourdieu, as ciências 

sociais passaram por um processo de profunda oxigenação em termos teóricos 

e metodológicos, o que enriqueceu consideravelmente as perspectivas 

investigativas sobre os campos do “social”, da cultura, da política e da religião. 

Combinando os ganhos oriundos das correntes do estruturalismo e do 

subjetivismo, os trabalhos sociológicos sobre o poder e suas imbricações com 



as demais esferas sociais passaram a privilegiaros princípios de estruturação, 

legitimação e hierarquização das práticas e das relações sociais, explicitando os 

processos e condicionantes que caracterizam os modos de dominação e as 

estruturas responsáveis por garantir a sua manutenção e reprodução 

(BOURDIEU, 2002, p. 1-2), bem como os recursos e princípios estruturantes que 

legitimam práticas e estabelecem relações de poder no espaço social 

(CORADINI, 2008). 

Conforme preceitua essa perspectiva teórica, o que passa a enredar os 

tipos de relações objetivas e práticas sociais (subjetivas e/ou coletivas) entre 

agentes situados em posições de dominantes e dominados são a distribuição e 

o volume de capital acumulado no “campo de poder”, concebido como o espaço 

das relações de força entre agentes ou instituições detentores de poderes (ou 

de espécies de capital) necessários para a ocupação de posições dominantes 

(BOURDIEU, 2010, p. 244). 

No tocante ao “campo religioso”, uma espécie de subcampo dentro do 

campo de poder mais amplo, Bourdieu (2004, p. 120) assevera que se trata de 

um “espaço”, no qual os agentes “lutam pela imposição da definição legítima não 

só do religioso, mas também das diferentes maneiras de desempenhar o papel 

religioso”, lutando inclusive pela imposição dos princípios de dominação 

religiosa. 

Nessa perspectiva, a abordagem aqui adotada direciona-se para as 

condições de emergência da figura do “mediador” enquanto formulador de 

formas identitáriasque conferem organicidade a um conjunto de indivíduos. 

Concebe-se, pois, a figura do mediador como o portador da capacidade de 

definição do nomos da “política” e do “político” e, por conseguinte, da “religião”, 

do “religioso” e da “cultura”, desenvolvendo um trabalho intelectual que inventa 

e reafirma papéis, posições, epítetos, “missões” e “causas legítimas” em 

contextos periféricos (CORADINI, 2003; REIS, 2010; SEIDL, 2007b; SIMIONI, 

2008). A explicitação desses condicionantes possibilita o entendimento do 

próprio ato de “mediar” ou de “representar” dos agentes, que se legitimam e se 

posicionam como porta-vozes de determinadas pessoas ou grupo de pessoas, 

conferindo existência e legitimidade a si e aos próprios representados 

(BOURDIEU, 2004, p. 189). 



Com efeito, evidencia-se, assim, a importância do trabalho “intelectual” 

realizado pelos mediadores, particularmente na definição de papéis políticos, 

culturais e religiosos, observando-se a existência de uma espécie de 

complexificação da função de mediação, exigindo-se dessa atividade de 

“invenção das posições” e papéis sociais cada vez mais um elevado grau de 

relativa especialização dos agentes responsáveis pela manipulação de bens 

simbólicos, de onde surge o poder dos “intelectuais”, os fundamentos de sua 

legitimidade e o estabelecimento de suas problemáticas como “legítimas”, que 

se inscrevem em níveis menos abrangentes e englobam instituições específicas, 

como a igreja, as forças armadas, o sistema escolar, dentre outras (CORADINI, 

2003, p. 126). 

Constituídos como agentes intermediários culturalmente favorecidos e 

estabelecidos entre os grupos dirigentes e o “povo”, exercendo a função de 

“porta-vozes”, os “intelectuais” se diferenciam dos demais agentes no espaço de 

manipulação simbólica pelo desempenho de papéis que exprimem sua 

“capacidade de definir o social e de explicar as condições de sua organização” 

(PECAULT, 1990, p. 33). Nos primeiros decênios do século XX, estudos 

apontavam a relevância do trabalho desenvolvido pelos “intelectuais” no tocante 

à elaboração e organização das formas de pensar, observar e compreender os 

fenômenos sociopolíticos e culturais. Esse trabalho “intelectual” ficou ainda mais 

evidenciado na questão da formulação das bases teóricas do “Estado Nacional”, 

de onde se pôde depreender que os “intelectuais”, por sua capacidade social e 

culturalmente favorecida, possuíam uma “vocação” para elite dirigente, 

detentores de saberes e habilidades que os legitimavam para a “organização do 

político” (ibid.,1990, p. 39). 

A partir de novos estudos, evidenciou-se que o trabalho de definição e de 

nomeação das coisas do mundo social não se sustentava apenas pelo acúmulo 

de habilidades individuais ou pela “intelectualidade” dos mediadores, mas 

primordialmente pela posição ocupada no espaço de poder mais amplo. Como 

bem apontou Pierre Bourdieu (2008), o poder dos “intelectuais” que exercem a 

função de “porta-voz” depende de sua posição social no espaço de concorrência 

e não meramente do teor de seus escritos. Para o sociólogo, “o poder das 

palavras é apenas o poder delegado do porta-voz”, que enseja a observação de 

outras dimensões, como o reconhecimento e o desconhecimento, fatores 



estruturantes da delegação da autoridade da fala (e da escrita) e, por 

conseguinte, da produção e reprodução do discurso autorizado do porta-voz 

(BOURDIEU, 2008, p. 87-91). 

Constituídos desses poderes sociais que sedimentam a autoridade 

delegada do “porta-voz” que, no presente artigo, são combinados com o poder 

institucional eclesiástico que lhes recobre as vestes e os gestos, as práticas e as 

representações que produzem sobre o mundo social, os sacerdotes católicos 

instituem seu lugares de fala legitimada e autorizada por um tipo de 

reconhecimento (social, intelectual, político) advindo dos domínios exógenos à 

esfera religiosa, relativos às múltiplas inscrições e associações (mais ou menos 

estáveis) tecidas e mantidas a partir do fluxo estabelecido com outras esferas 

sociais. 

Essa imbricação entre cultura e política, efetuada pelo trabalho de 

mediação dos “intelectuais”, obteve como resultado por parte destes um estado 

de saída da teoria ao engajamento. Diversos estudos já enfatizaram que a 

passagem desses agentes do campo teórico para a práxis social se processou 

por meio da constituição e diferenciação de “modelos de intervenção”, 

espraiados para diferentes domínios e espaços sociais (REIS, 2010; SAPIRO, 

2012; SEIDL, 2007b; SIGAL, 2012). Gisèle Sapiro (2012) identifica algumas 

modalidades de intervenção dos intelectuais na política3a partir do exame do 

caso francês, levando em conta o capital simbólico, a autonomia em relação às 

demandas externas e o grau de especialização dos agentes. Para a autora, “os 

intelectuais ocupam uma posição dominada no seio das classes dominantes 

como detentores de um capital cultural que se diferenciou do capital econômico 

com a institucionalização do sistema escolar” (SAPIRO, 2012, p. 22), tal como 

ponderou Coradini (2003) em estudo anterior. 

Convém observar, no entanto, que analisar os “intelectuais” enquanto 

“produtores de noções” numa dinâmica periférica como a do Maranhão de 

meados do século XX implica ponderar o peso das peculiaridades existentes e 
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“vanguarda”; o intelectual de instituição ou de organização política; o especialista consultado 
pelos dirigentes ou o “expert”; o intelectual crítico especializado ou o “intelectual específico”; 
e o grupo contestador especializado ou o “intelectual coletivo”. 



contrastantes entre distintas regiões geográficas. Isso acaba por revelar que, a 

nível local, no que tange à definição de “intelectual”, com sua ramificação 

católica, não há como se precisar uma conceituação nestes termos, 

principalmente levando-se em consideração o fato de muitos “intelectuais 

católicos” do Maranhão serem assim identificados através de um processo de 

consagração baseado no “auto-reconhecimento” e em relações de 

reciprocidade, nascido e fomentado entre seus próprios pares e nos círculos 

sociais aos quais pertencem. 

Além disso, as especificidades da atuação de sacerdotes no Maranhão, 

que apresentam uma gama de elementos e condicionantes exógenos ao 

universo religioso incidindo sobre sua intervenção intelectual no mundo social, 

apontam para a própria disputa pela definição do que é “intelectual” ou “ser 

intelectual”. Tais observações ajudam a pensar que a participação de padres em 

espaços de socialização de “letrados” e de instâncias de mobilização coletiva 

e/ou de engajamento social se dá por conta das retribuições simbólicas advindas 

desses espaços, como a conquista do duplo reconhecimento de “intelectual” e a 

“serviço do povo”, justificando assim, em linhas gerais, a inserção de sacerdotes 

católicos nas múltiplas e distintas instâncias de representação social, política e 

cultural no Maranhão. 

 

Mutações do espaço de poder e redefinições dos papéis da Igreja no Brasil 
 

Diversos estudos que se dedicaram à história da instituição eclesiástica 

no Brasil insistiram na observação de um estado de “crise”, a partir do advento 

da República, de conotação majoritariamente política, que levou a Igreja a 

deslocar seu foco de atuação do campo político para as demais esferas da 

sociedade (BRUNEAU, 1974; DELLA CAVA, 1975). Contudo, as apostas feitas 

aqui estão cimentadas na perspectiva de que mesmo diante de novos 

condicionantes políticos que compeliam seus membros clericais a voltar seus 

olhos para o social e para os “problemas da sociedade” (MAINWARING, 2004, 

p. 25-28), os novos investimentos da Igreja, principalmente nas esferassocial e 

cultural, não deixaram de co-produzir efeitos políticos. Mais do que isso, a 

atuação de “intelectuais católicos” recrutados junto aos novos projetos 

universitários em meados da década de 30, por exemplo, suscitam mesmo uma 



recomposição dos perfis e papéis institucionais da Igreja que legitimam seus 

agentes a intervirem nos assuntos públicos, para além do âmbito 

especificamente confessional.  

De fato, a partir do processo de laicização iniciado com o período 

republicano, a Igreja lançou mão de inúmeras estratégias talhadas para o 

enfrentamento das turbulências que ameaçavam desmoronar os alicerces de 

sustentação do seu prestígio e poder junto aos diversos setores estruturantes da 

sociedade brasileira. A nova configuração política do país e a promulgação da 

Constituição de 1891 estabeleceram certa limitação dos poderes da instituição 

eclesiástica, restringindo seus espaços de atuação e transferindo para o domínio 

secular algumas de suas funções (expansão da rede de ensino público gerido 

pelo Estado, realização do matrimônio civil, etc.) o que, consequentemente, 

entre outras coisas, levou a um acentuado processo de desfiliação religiosa, à 

perda de prestígio e de retribuições das carreiras clericais, bem como a uma 

crescente concorrência de outras manifestações religiosas e de sistemas de 

pensamento que não mais centravam em torno da Igreja seus aspectos 

doutrinários e ideológicos (MAINWARING, 2004). 

No bojo de tais limitações, o Vaticano promove o subsidiamento da 

ampliação da estrutura de postos e carreiras no interior da própria Igreja em todo 

o mundo católico como forma de garantir a renovação contínua de seus quadros 

e de fomento às novas “vocações” sacerdotais. No Brasil, em que pese a 

reaproximação da cúpula clerical com as elites dirigentes nacionais e regionais 

da chamada “República Velha”, constitutiva das estratégias que visavam a 

(re)inserção dos dirigentes eclesiais nos espaços de decisão política do país 

(MICELI, 1988), o processo de expansão da dominação sobre as instituições 

educacionais e de fomento a novas formas de mobilização social, como parte de 

um conjunto de ações da hierarquia eclesiástica direcionadas à produção e 

reprodução de novas “vocações”, erige-se de modo irrevogável. 

Se por um lado a Igreja perde poderes e privilégios, por outro ganha um 

significativo aumento de sua autonomia. Miceli (1988) aponta para a edificação 

de uma cultura institucional própria, sobretudo no tocante ao estabelecimento de 

novas regras e princípios que (re)definem a competência religiosa em bases 

propriamente atinentes ao âmbito católico (SEIDL, 2003). Assim, à medida que 

se registra o avanço da intervenção estatal no mundo social, a Igreja engendra 



um processo de reorganização institucional e de redefinição das bases de 

legitimidade de sua atuação evangelizadora. 

Se num primeiro momento os investimentos da Igreja pela expansão de 

sua influência no campo cultural se concentravam em torno do ensino primário 

e secundário, particularmente por conta do crescimento da concorrência 

religiosa das escolas protestantes e do ensino leigo promovido após o divórcio 

republicano entre Igreja e Estado (AZZI, 2008, p. 153), a partir da década de 

1930 esses esforços têm como foco o controle ideológico sobre os projetos 

universitários em pleno processo de gestação. Paralelamente ao sucesso 

experimentado com a reaproximação junto às elites dirigentes do país durante a 

“Era Vargas” (1930-1945), que conduziu a Igreja ao apogeu da “neocristandade” 

(MAINWARING, 2004, p. 41-52), surgem os movimentos da Juventude 

Universitária Católica (JUC) e da Ação Universitária Católica, voltados ao 

enquadramento ideológico das emergentes elites dirigentes do país 

representadas pelos universitários. 

No Maranhão, o processo de cooptação das elites intelectuais começa a 

ter seus contornos delineados mais nitidamente a partir do surgimento das 

primeiras faculdades, no segundo decênio do século passado, momento em que 

os dirigentes da Igreja na região alocam recursos e direcionam esforços na 

tentativa de estabelecer o controle sobre o nascente espaço universitário, 

lançando mão de laços de amizade com diretores, fundadores e organizadores 

destes estabelecimentos privados de ensino superior, a ponto de direcionar parte 

de seus quadros clericais para a composição do corpo docente dos mesmos 

(NUNES, 2000, p. 210-212). 

Com efeito, após a consumação da primeira universidade “católica” no 

Maranhão, a Igreja consegue estabelecer um domínio significativo sobre as 

esferas da ciência, da educação, da cultura, do “social” e da política, esforçando-

se para manter sob sua égide as futuras elites dirigentes da região, ao mesmo 

tempo em que entrava em concorrência direta, de um lado, com os grupos de 

intelectuais ligados às agremiações literárias que monopolizavam a produção e 

a disseminação do conhecimento “científico” até então, e de outro, com as forças 

emergentes oriundas dos novos condicionantes sociais, culturais e políticos 

propiciados com o advento do regime militar, o que implicará na tradução e 

reconversão desses investimentos culturais em novas formas de politização de 



seus agentes eclesiásticos nos assuntos pertinentes à esfera pública (MELO, 

2013)4. 

Levando-se em consideração que a emergência e afirmação da figura do 

“intelectual”, ocupante de uma posição dominada no seio das classes 

dominantes, perpassam pelo processo de expansão do sistema escolar e pela 

institucionalização do ensino universitário no Brasil (SAPIRO, 2012, p. 22; 

CORADINI, 2003), pode-se conceber os intelectuais como detentores de um 

saber que autoriza os investimentos no sentido de intervenção no mundo social 

(SIGAL, 2012, p. 56). 

Nessa perspectiva, como bem observou Sidney Tarrow (2009), “política” 

e “cultura” ocupam eixos centrais e inequívocos de entendimento e interpretação 

dos movimentos de intervenção no mundo social, distanciando-se 

consideravelmente da vertente economicista clássica que prepondera, de forma 

quase hegemônica, nos estudos sobre a constituição de movimentos de ação 

coletiva e de representação social. Segundo o autor, que enfatiza a relevância 

da “estrutura de oportunidades políticas”, à medida que as mudanças sócio-

históricas se processam nessas estruturas, isto é, nas dimensões formais e 

informais do ambiente político e do jogo da representação política, 

constantemente em disputa, se abrem ou se criam novos canais para expressão 

de reivindicações de grupos sociais de fora da política (TARROW, 2009, p. 99-

102) 

Desse modo, compreende-se que a passagem e/ou o pertencimento 

institucional a universidades e a instâncias de ação coletiva propiciou a muitos 

dos intelectuais maranhenses a aquisição de saberes e competências que foram 

reconvertidos para a atuação em organismos sociais ligados à Igreja, de caráter 

mobilizador e de intervenção social, como nos casos exemplares da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), da 

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH), da Comissão de Justiça 

e Paz, entre outras. 

                                                        
4 Desenvolvi em minha dissertação de mestrado uma análise sociológica que relaciona a 

mediação cultural, a atuação política e a produção intelectual de sacerdotes no Maranhão, 
sinalizando para a emergência de um processo de hibridização do ofício sacerdotal, cujas 
múltiplas competências confessionais, adquiridas por meio das inserções dos padres em 
distintos espaços de socialização, muitas vezes exógenos ao universo eclesiástico, 
extrapolam o próprio domínio religioso quando reconvertidas para o exercício da atividade 
evangelizadora, direcionando e legitimando a atuação de clérigos em distintas esferas sociais. 



O foco catalizador dessas instâncias católicas era a arregimentação e 

reprodução de seus quadros particularmente junto à universidade, que, em 

meados das décadas de 1960 e 1970, era o principal centro irradiador das 

“problemáticas” e “causas sociais” passíveis de serem enfrentadas pela Igreja 

católica no Maranhão. Não à toa existem inúmeros registros de padres e bispos 

que chegaram a atuar nestes espaços antes e depois de sua entrada para o 

mundo eclesial, tanto como “militantes”, professores ou agentes dedicados à 

produção intelectual de material de cooptação ideológica (MELO, 2013), quanto 

como membros participantes de partidos políticos, sindicatos, associações 

comunitárias, etc. (BORGES, 1998; MACHADO, 2012; PEREIRA, 2011). 

O fato de esses agentes ocuparem posições destacadas em instâncias de 

inserção, como a CPT e o CIMI, por exemplo, e estarem à frente de outros 

movimentos sociais, como o pela moradia e pelos direitos humanos junto às 

populações carcerárias, oferece uma dimensão privilegiada para o entendimento 

das lógicas de mobilização social e ação coletiva, bem como para a redefinição 

e reafirmação legítima do trabalho de mediação e de representação dos grupos 

sociais vitimizados ou identificados enquanto tais que, no cômputo geral, como 

duplo efeito do ato de mediar, reafirmam e contribuem para a manutenção da 

própria posição privilegiada do mediador e, também, das instâncias que 

reivindicam a ação legítima da mediação. 

 

CIMI e CPT: instâncias de mobilização coletiva da Igreja no Brasil 

 

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) foi criado em 1972 com o 

objetivo de “favorecer a articulação entre aldeias e povos, promovendo as 

grandes assembleias indígenas, onde se desenharam os primeiros contornos da 

luta pela garantia do direito à diversidade cultural”5. 

Voltado especificamente para o trato da “questão indígena” no Brasil, o 

CIMI foi assim definido pela Assembleia Nacional de 1995:  
“Impulsionados(as) por nossa fé no Evangelho da vida, justiça 

e  solidariedade e frente às agressões do modelo neoliberal, decidimos 

intensificar a presença e apoio junto às comunidades, povos e 

organizações indígenas e intervir na sociedade brasileira como aliados 

                                                        
5 Consultar site do CIMI na internet (www.cimi.org.br). 



(as) dos povos indígenas, fortalecendo o processo de autonomia desses 

povos na construção de um projeto alternativo, pluriétnico, popular e 

democrático” (CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2015). 
 

Ligado à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o CIMI se 

estabelece como uma instância especializada na lide com as problemáticas 

enfrentadas pelos povos indígenas. Por isso mesmo, possui entre seus quadros 

muitos “intelectuais católicos”, leigos de distintas formações acadêmicas, 

preponderando antropólogos, sociólogos, historiadores, jornalistas, psicólogos e 

administradores. São esses profissionais os responsáveis por levantar dados e 

analisar as dinâmicas sociais enfrentadas pelos “nativos”, além de discutir e 

propor junto à hierarquia eclesiástica a formatação de ações coletivas de 

intervenção como “aliados dos povos indígenas, fortalecendo o processo de 

autonomia desses povos na construção de um projeto alternativo, pluriétnico, 

popular e democrático”. 

A dimensão universalizante do CIMI se apresenta em sua estrutura 

organizacional. A entidade possui 11 regionais e um Secretariado Nacional, 

situado em Brasília. Cada regional tem uma estrutura básica que dá apoio, 

orienta e coordena o trabalho das equipes nas áreas indígenas. Por sua vez, o 

Secretariado Nacional disponibiliza aos “missionários”, índios e suas 

organizações um grupo de assessores nas áreas de Metodologia e Política, 

Jurídica, Articulação Latino Americana e Impressa, além de Assessoria 

Teológica, localizada em São Paulo. O órgão dispõe ainda de um jornal 

(Porantim), de um site nacional e de um Setor de Documentação, todos 

localizados na sede da entidade, em Brasília. 

Compreende-se, desta forma, que além do aspecto organizacional de 

envergadura nacional, adotando um aspecto formal de “empresa de salvação”, 

o CIMI prioriza a especificidade da “causa” e dos grupos vitimizados que 

defende, por meio da oferta de “serviços salvíficos” especializados conforme as 

necessidades burocráticas do “mercado de bens salvação”. Evidencia-se, assim, 

aquilo o que Bourdieu (2010, p. 56) denominou de a “dissolução do religioso”, 

onde a complexificação do ato de mediar e de representar das instituições e de 

seus agentes exige, cada vez mais, um alto grau de especialização dos 

sacerdotes e leigos engajados e de um repertório de intervenção múltiplo e plural 



que dê conta das inúmeras dimensões reivindicadas como legítimas, 

impulsionando, por fim, a própria redefinição da excelência religiosa e das 

fronteiras de atuação da Igreja católica no Brasil. 

Na mesma esteira de ampliação do escopo de intervenção da Igreja no 

mundo social, surge a Comissão Pastoral da Terra, criada em 1975, também 

ligada à CNBB, com o propósito de interligar e dinamizar toda a ação da Igreja 

no campo. De cunho confessional e mobilizador, a CPT se identifica como 

necessária ao exercício da "função de serviço" junto aos trabalhadoresrurais, em 

suas diferentes categorias (posseiros, agregados, pequenos 

arrendatários,pequenos proprietários) (COSTA, 1994, p. 14). O seu trabalho se 

desenvolve em colaboração com asdioceses, paróquias e comunidades 

eclesiais de base (CEB's) da Igreja. Além disso, sua estrutura organizacional se 

espraia por todo o território nacional, dispondo de filiais em todos os estados 

brasileiros,através de suas regionais. 

Apesar de estar umbilicalmente conectada à CNBB, a CPT possui relativa 

autonomia administrativa, tanto na formulação de suas “políticas públicas”, por 

assim dizer, quanto em seu escopo organizativo, tendo, por exemplo, a 

prerrogativa de eleger seus coordenadores nacionais e regionais em suas 

próprias Assembleias deliberativas. Se por um lado tais condições permitem à 

CPT o usufruto de certa “independência” em relação à cúpula da Igreja, por outro 

enfeixa e agudiza as disparidades internas da instituição eclesiástica por 

aglutinar entre seus membros setores ligados ao báculo do arcebispo, tidos 

como “conservadores”, e os concebidos como “progressistas”, por estarem mais 

próximos das instâncias exógenas ao âmbito confessional, de representação e 

mobilização social, como sindicatos, associações comunitárias, partidos 

políticos, entre outros. O que, em última observação, reflete tanto a disputa pelo 

controle da entidade quanto pelo direcionamento que deva seguir no tocante à 

mediação e ao enfrentamento dos problemas sociais. 

Convém considerar, pois, que o nascimento da CPT se configura a partir 

do acirramento das tensões entre latifundiários e trabalhadores rurais, em 

meados da década de 1970, sob a égide do regime civil-militar que, dentre outras 

coisas, impôs uma política desenvolvimentista no campo que levou à 

expropriação dos camponeses e ao recrudescimento das disputas políticas e 

judiciais pela posse da terra. 



Em meio a essa efervescente atmosfera, bispos da Amazônia decidiram 

se reunir em Goiânia, em junho de 1975, para tratar sobre os problemas da “terra 

e migrações”. À medida que a CNBB criava suas filiais nas distintas regiões do 

país, carregava em seu bojo a criação das regionais da, originalmente, 

“Comissão de Terras”, que, depois, teve inserida em sua denominação a palavra 

“pastoral”, passando a se chamar definitivamente de “Comissão Pastoral da 

Terra”, adquirindo assim uma dimensão mais universalizante, numa nítida 

demonstração de que a Igreja estava plenamente engajada e dedicada à 

construção de novos canais de expressão mais coadunados, de forma específica 

e especializada, com as demandas sociais que se apresentavam, não apenas 

na região da Amazônia, mas em todo o território brasileiro. 

A partir de sua criação, a Igreja e a CNBB passam a elaborar as principais 

"Linhas de Ação da CPT", contidas num documento da entidade datado de 

novembro de 1977. A identificação dos grupos vitimizados e as formulações de 

políticas públicas voltadas para representá-los adquirem um caráter institucional-

formal, onde se destaca, por exemplo:1) o apoio aos “lavradores oprimidos que 

lutam pela mudança da atual sociedade”,acompanhando-os em suas 

reivindicações econômicas e políticas “até chegar àlibertação de todo tipo de 

opressão”;2) a Igreja não deve substituir as organizações dos trabalhadores, 

mas “dar suacontribuição para que eles reassumam seu papel de agentes 

históricos,incentivando a sua organização independente”;3) o papel de suplência 

da CPT é temporário e se dá apenas devido à repressãosobre a organização 

dos trabalhadores rurais, o que tornou a Igreja,momentaneamente, “a única voz 

possível em defesa dos oprimidos” (COSTA, 1994, p. 15). 

Dessa forma, por meio da CPT, a Igreja torna-se o principal agente 

mediador entre as instâncias do Estado e os trabalhadores rurais, representando 

estes últimos no tocante à formulação de propostas de enfrentamento de suas 

problemáticas sociais, bem como de sua organização coletiva, traçando a partir 

daí estratégias de ação social “em defesa dos oprimidos” e voltadas, em suma, 

para a “libertação de todo tipo de opressão”. 

Situar a emergência e afirmação dessas organizações católicas, de 

caráter mobilizador e de enfrentamento dos “problemas sociais” atinentes à nova 

“missão” da Igreja no mundo social (MAINWARING, 2004) atende, pois, ao 

propósito de explicitarmos e examinarmos alguns perfis de agentes eclesiásticos 



que, no desenvolvimento de suas tarefas de salvação, acionam inúmeros outros 

recursos que extrapolam a própria excelência dessas instituições, conformando, 

assim, novas práticas evangelizadoras em consonância com os recursos e 

propriedades que compõem seus repertórios de ação social. 

Victor Asselin: o sacerdote das causas sociais 
 

Padre Victor Asselin tem nacionalidade canadense, nascido na província 

de Québec, em 26/07/1938. Sendo o sexto entre quatorze filhos, é de origem 

familiar modesta (“a família da minha mãe era uma família muito pobre”) e 

religiosa, “todo mundo era católico praticante”. O ramo paterno da família tinha 

envolvimento com a política em sua região de origem (povoado de Sully), tendo 

seu avô paterno exercido a função de prefeito por três vezes. Oriundo de um 

núcleo familiar com baixa instrução escolar dos pais, o religioso apresenta nível 

de escolarização superior tendo passado pela Universidade de Ottawa, onde 

adquiriu formação em Letras, Filosofia, Teologia e Sociologia durante o decênio 

de 1960. Posteriormente, já radicado no Brasil, tornou-se bacharel em Direito, 

na Universidade Federal do Maranhão, em 1982. Possui ainda o título escolar 

de mestre em Teologia (“especialização voltada para questões missionárias e 

sociais”), adquirido também na década de 1980, na mesma instituição em que 

se formara duas décadas antes, em Ottawa, capital do Canadá.  

O clérigo Victor Asselin chegou ao Maranhão no dia 31 de julho de 1966 

após ter exercido o ensino de filosofia no seminário maior de sua diocese e 

depois de dois anos de ordenação sacerdotal. O território maranhense como 

destino é justificado por uma decisão do bispo de sua diocese que, acatando um 

pedido do Papa Pio XII, decide enviar religiosos para o trabalho de colaboração 

com o clero local. Sua atuação inicia pelo interior ocupando a função de vigário 

no município de Guimarães e na diocese de Pinheiro, sendo indicado em 1971 

para o cargo de coordenador de pastoral desta mesma diocese. Coordenou, 

entre 1973 e 1975, as comunidades eclesiais de base em nível estadual, 

tornando-se o primeiro coordenador das comunidades da Arquidiocese de São 

Luis atendendo a um pedido de Dom Mota, arcebispo da capital naquele 

momento. Dessa experiência, possibilitada pelo contato com a alta hierarquia 

local, o clérigo afirma que “este trabalho (a frente das comunidades de base no 



estado) o levou a descobrir a necessidade de uma articulação maior, regional e 

nacional. Foi uma bela experiência de uma Igreja inserida na vida do povo”.  

Nesta passagem de sua trajetória, padre Victor Asselin teve contato com 

a “realidade do continente” tendo participado, em 1973, do curso de teologia 

latino-americana realizado na cidade de Quito (Equador). O convite foi feito pelo 

padre Ernanne Pinheiro, ainda hoje assessor da CNBB. Reatualizando suas 

impressões sobre o evento relatou: “participavam deste curso, padres e agentes 

de pastoral de diversos países da América Latina. Era um momento de reflexão 

profunda sobre a ação da Igreja em busca de sua libertação”. “Pra mim foi 

fundamental... Eu tive uma ideia muito clara de que eu devia me dedicar a causa 

dos empobrecidos, dos excluídos aqui no Brasil”. Sua participação no referido 

evento coincide com seu envolvimento nas articulações que resultaram na 

fundação, em nível nacional, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em Goiânia, 

no ano de 1975, sendo padre Victor Asselin o primeiro vice-presidente da 

entidade.  

Um ano depois, em 1976, fundou a CPT no Maranhão, onde esteve na 

direção até 1980. Depois desenvolveu a atividade de assessoria na diocese de 

Porto Nacional, no Estado de Goiás (atualmente Tocantins), exercendo também 

nesta mesma década a função de diretor da Cáritas no Maranhão. Esses anos 

de sua trajetória foram marcados ainda pela atuação jurídica através do exercício 

da atividade de advogado, recurso que possibilitou a abertura de um escritório 

exclusivamente voltado para o trabalho de “assessoria jurídica aos pobres”. O 

religioso apresenta como recurso necessário, a aquisição de seu título de 

bacharel em Direito para justificar a “prestação de serviço” dirigida ao “segmento 

popular, especialmente na área criminal”. Nesta esfera jurídica, “tanto na área 

do direito agrário como na área do direito penal”, sua atuação dedicada às 

causas rurais e as causas sociais se estendeu até 1988.   

Podemos destacar este trecho da trajetória do sacerdote Victor como 

representativo de condições particulares ligadas à questão do baixo nível de 

institucionalização das esferas sociais. Dito de outro modo, a diversificação das 

posições ocupadas pelo sacerdote em espaços sociais distintos (funções na 

igreja, cargos de direção e comando em movimentos sociais, inserção na 

burocracia política do estado, etc.), reflete o baixo grau ou ausência de 

autonomia das esferas pelas quais os agentes transitam sem necessariamente 



precisar acionar registros ou códigos específicos na passagem de uma para 

outra.   

Nesse sentido, em contextos periféricos, ressalta-se frequentemente nas 

práticas engajadas de sacerdotes os possíveis usos das ciências humanas e 

sociais como “fundamentação cultural”, não apenas na “formação de 

profissionais da religião”, mas sobretudo como “apoio na formulação e 

legitimação de problemáticas” (CORADINI, 2004, p. 37). Deste modo, ao investir 

na formação em Direito, o padre Victor Asselin, além de adquirir um recurso de 

distinção na militância social, o aciona instrumentalmente a serviço da causa em 

que se coloca como representante ou porta-voz legítimo. 

De modo geral, os perfis representados pelas trajetórias do padre Victor 

e do padre Claudio Bombieri, que será apresentada a seguir, são casos 

representativos de um fenômeno verificado em situações de “periferia”, como é 

caracterizado os espaços de atuação desses sacerdotes no Maranhão. Nessas 

condições específicas os “usos das ciências sociais” tenderiam a formar uma 

espécie de “sobreposição” ou justaposição em que os princípios teológicos de 

percepção do mundo social que são acionados se colocam em condição superior 

numa escala de hierarquia de princípios (idem) 

Na carreira de padre Victor Asselin também se tem registros, em meio a 

constância de sua atuação pelas pastorais sociais, de inserção do clérigo em 

processos de administração política. Entre 1995 e 2000, o religioso exerceu a 

função de chefe de gabinete na prefeitura de Balsas, sul do Maranhão. Até 

recentemente, 2006, o religioso desenvolveu a atividade de consultoria vinculada 

ao projeto de segurança e cidadania. Dessa experiência de assessorar o projeto, 

que resultou de um convite da ONU, o padre foi “levado a trabalhar de maneira 

direta com a secretaria de segurança”, onde foi criado o programa de “segurança 

cidadã” do governo de Jackson Lago (PDT).  

O clérigo ressalta a inexistência de laços institucionais com a secretária 

durante o exercício de sua função como consultor. A atuação de padre Victor 

Asselin, embora aposentado, é dedicada, ainda hoje, à formação de lideranças, 

especialmente nas questões sociais. O religioso define seu perfil reivindicando a 

“competência” de “educador popular” (ASSELIN, entrevista ao jornal Vias de 

fato, agosto de 2010; ASSELIN, entrevista ao autor, dezembro de 2010). 



A trajetória de engajamento de Padre Victor Asselin é constituída de 

episódios que dão a dimensão de sua posição no espaço religioso maranhense 

nas décadas de 1970/1980, bem como representam um recurso estratégico que 

aponta para a construção de si mesmo (o enredo de vida como forma de 

consagração) quando o agente reproduz diacronicamente seu percurso.  

Um episódio emblemático relatado pelo clérigo se refere à grande 

repercussão instalada, sobretudo no meio religioso, em torno de ameaças de 

morte recebidas por conta de denúncias contidas em um livro de autoria do 

padre. A concepção do livro (1982), publicado recentemente, em 2009, seria o 

resultado de registros produzidos até o fim de seu mandato à frente da CPT, em 

1980.  

Nos relatórios que originaram o livro, padre Victor Asselin reforça sua 

tomada de posição diante da questão fundiária no Maranhão apresentando uma 

estrutura de práticas que favoreceram a grilagem e a violência. A repercussão 

de seu trabalho foi veiculada em jornais de São Luís e Imperatriz com posições 

contrárias e favoráveis às denúncias publicadas.  

Deste modo, a produção do livro constitui um bem simbólico que 

racionaliza suas próprias experiências militantes, na mesma medida que 

ensejam estratégias (mais ou menos conscientes) de afirmação, apresentação 

e consagração de um perfil que detém algum capital simbólico pelo 

reconhecimento atribuído à sua trajetória. 

Neste sentido, os agentes se ocupariam em demarcar um lugar legítimo 

nas disputas em espaços que estão inseridos. Este aspecto é reforçado com 

base em elementos de uma sociodicéia que os agentes fornecem em forma de 

enredo coerente e heroicizante de suas experiências. No domínio religioso, bem 

como em outros espaços, a afirmação e reconhecimento dos agentes sociais 

mantém relação com as gratificações auferidas da atividade militante. Tais 

retribuições de ordem simbólica, como a publicização do livro, e até aquelas de 

ordem material, como remunerações recebidas por trabalhos realizados, 

ensejam esforços de independência de ação frente aos pares mais próximos às 

esferas de decisão, o que reflete, em última instância, a distinção entre perfis 

que galgam uma posição legítima em seu ofício.                    

  As experiências de trabalho do clérigo reunidas em um livro renderam-

lhe, segundo ele mesmo afirma, momentos “inesquecíveis” e “preocupantes”. 



Suas tomadas de posições sobre essas questões resultaram na abertura de um 

processo contra o sacerdote e, segundo o próprio, na montagem de um plano 

para sua morte: “Tive que pedir proteção pela minha segurança e responsabilizar 

quem tomaria medidas contra minha vida”. No centro desta intriga política, 

apontado como responsável por qualquer coisa que viesse a sofrer o padre, 

esteve um agente que atuava na área jurídica da Delegacia de Terras, “órgão 

que deveria resolver os problemas fundiários, mas agiu em favor do latifúndio e 

acobertou a grilagem” (ASSELIN, entrevista ao jornal Vias de Fato, agosto de 

2010). 

Uma forma de reconhecimento e consagração de sua trajetória, que 

sugere, inclusive, uma forma de rito de enaltecimento social, são as homenagens 

manifestadas por outros domínios sociais, como a universidade. A situação em 

questão se refere à cerimônia promovida pela Universidade Federal do 

Maranhão, em outubro de 2010, que, dentre personalidades de destaque da 

sociedade civil, homenageou o padre Victor Asselin pelos “serviços relevantes 

prestados às lutas sociais” (motivação da homenagem). Na mesma ocasião, 

também recebeu menção honrosa o líder camponês e amigo pessoal de padre 

Victor Asselin, Manoel da Conceição, aquele que, na opinião do clérigo, teria 

prestado uma colaboração de suma importância para a dinâmica das lutas 

sociais no estado, além de reforçar, por meio de vínculos e alianças duradouras, 

a atuação dos próprios clérigos       

 A repercussão sobre a produção do religioso gerou ainda o 

reconhecimento do clero maranhense que tomou posição em defesa do padre. 

Manifestando-se através da mídia, a Comissão Justiça e Paz da arquidiocese de 

São Luís ressaltou o valor histórico e social do livro produzido pelo Pe. Victor e 

vem “manifestar sua solidariedade ao sacerdote pela coragem e destemor em 

denunciar, no exercício de sua missão profética, os fatos lamentáveis que 

envolvem a grilagem de terras no Estado do Maranhão” (O Imparcial, em 

12/07/1982). A mobilização do clero local em favor do padre expõe um sentido 

de reciprocidade entre os agentes que pertencem à mesma unidade 

confessional (o universo religioso católico), bem como reforça a dimensão de 

“missão” atrelada ao engajamento coletivo. 

O envolvimento de agentes da Igreja Católica em conflitos relacionados a 

terra remete a uma forma de engajamento que, bem mais que a disposição para 



resolver um problema de amplas proporções, colocava aos agentes um “senso 

de moralidade”. Ou seja, a atuação de um clérigo em favor de grupos sociais, 

como os de lavradores, esteve orientada – a partir da reprodução de uma 

percepção comum – por valores morais, como “dignidade”, “respeito” e “justiça”. 

A causa constituída para a intervenção seria um investimento num quadro 

complexo de problemáticas sociais e políticas do contexto específico no 

Maranhão. A questão da terra é apresentada, então, como pauta relevante e 

causa a ser afirmada no repertório de atuação desses clérigos. 

 
Claudio Bombieri: o sacerdote em defesa dos indígenas 
 

Nascido em Verona, na Itália, no ano de 1955, Claudio Bombieri possui 

origem social simples, tendo parte significativa de seus ascendentes, avós 

paternos e maternos, bem como pai e mãe, vinculados ao trabalho na lavoura, 

que era a atividade principal de sustento da família. Oriundo de um universo 

social rural e de um núcleo familiar com baixa escolarização, Bombieri tem sua 

infância marcada por uma socialização religiosa tradicional no âmbito doméstico, 

com destaque para o devocionismo e o sacramentalismo, característicos da 

religiosidade no norte da Itália. Seu percurso de escolarização inicia no Liceu 

clássico, cuja formação privilegiava estudos da língua latina, grega e literatura 

em geral.  

Entre os anos de 1973 e 1979, cursou Filosofia e Teologia, sendo parte 

deste segundo cursado em Granada, na Espanha. A conclusão deste ciclo de 

formação coincide com sua chegada em São Paulo, em novembro de 1979. Em 

sua vida sacerdotal religiosa, padre Bombieri tem por ocupação dedicar-se à 

questão indígena, de modo específico, a capacitação de professores indígenas 

ou professores não indígenas que atuam nas escolas indígenas. Este ramo de 

atuação do sacerdote reflete o gosto pessoal que ele afirma ter pelas questões 

relacionadas à antropologia.  

Convém observar que o perfil de sacerdote intelectual e produtor de 

percepções acerca do mundo social se explicitam também por sua interlocução 

com agentes do mundo acadêmico e pelos repertórios acionados em favor da 

causa indígena, da qual se coloca como porta-voz legítimo. O sacerdote ainda 

desenvolve trabalhos de assessoria em comunidades de base ou movimentos, 

principalmente vinculados às paróquias onde sua congregação religiosa, dos 



Missionários Combonianos, encontra-se estabelecida. Atuando em regiões 

distintas do Nordeste do Brasil, um traço consistente no perfil institucional da 

congregação é a intervenção de seus agentes, notadamente sobre a questão 

dos direitos humanos. Embora os repertórios e estratégias de intervenção variem 

no tempo, a questão dos direitos de segmentos sociais tomados como 

vitimizados sempre esteve no centro das formulações de problemáticas 

mobilizadas por agentes socialmente investidos de reconhecimento e 

legitimidade na função de mediação de determinados grupos.  

Além da questão indígena, tomada como principal atividade desenvolvida 

pelo padre Bombieri atualmente, identificamos em sua trajetória trabalhos com 

formação de lideranças sociais e políticas nos movimentos sociais, a partir de 

espaços como o centro de documentação – Cedoc e a escola de formação social 

e política, entre os anos de 1993 e 2003. Cumpre observar que o repertório de 

intervenção mobilizado por agentes vinculados a igreja em defesa de um grupo 

social é oportunizado por estruturas que emergem em contextos particulares. Na 

trajetória deste sacerdote, já na década de 1980, marcada pela abertura 

democrática e pela participação de segmentos sociais na dinâmica política, 

notamos que seu perfil de atuação e identificação com determinadas causas 

mantém relação com aspectos disposicionais acumulados em diferentes 

momentos de sua socialização, que combinados às redefinições políticas e 

institucionais que atravessaram seu itinerário, geram um modo particular de 

engajamento.  

Deste modo, o mundo social, ou um recorte desse mundo é apropriado 

para a lógica da ação dos agentes. O contorno dessas “estruturas de 

oportunidades” favoráveis torna-se mais explícito a partir do movimento 

articulado e organizado de agentes e mediadores de causas que reivindicam sua 

insatisfação na arena pública. Aliás, a legitimidade de uma reivindicação está 

diretamente relacionada à capacidade que os grupos têm de mobilizá-la, de 

modo que seja reconhecida. Nesse sentido, uma das tarefas fundamentais no 

trabalho de mediação de determinadas causas implica perceber objetivamente 

os momentos em que as estruturas são oportunas à articulação de ações 

coletivas e mobilizações de agentes engajados em um objetivo. 

Nesse sentido, situamos essas “estruturas de oportunidades” conectadas 

à trajetória de padre Bombieri relacionando-as ao seu trânsito por diferentes 



espaços de inserção. No caso da questão indígena, logo que chega ao 

Maranhão, nos anos 1980, o sacerdote ingressa na Comissão Indigenista 

Missionária (CIMI). Sua passagem por essa instância em particular reforça o 

sentido de legitimidade e competência nas intervenções ligadas às causas dos 

povos indígenas.  

Convém ressaltar que os espaços de inserção cumprem essa função de 

legitimação social da qual são investidos os agentes para formularem 

problemáticas específicas, ao passo que já se colocam na condição de 

mediadores de “causas” que eles próprios elaboram. Nessa linha, a emergência 

de espaços de atuação, como, como o CIMI, tem relação com sua posição de 

agente mobilizador e formulador das “questões” indígenas. O trecho que segue 

dá a dimensão de como, na trajetória do padre Bombieri, suas tomadas de 

posição e percepções acerca das oportunidades de intervenção reforçam sua 

condição de representante e mediador dos indígenas:  
“Minha militância tem sentido, sobretudo, em relação à questão 
indígena. Por exemplo, nós promovemos e apoiamos muitas 
assembleias indígenas, que na época não eram tão de moda assim. 
Mais em virtude também de uma articulação em nível nacional como 
igreja, nós começamos a promover, suscitar e a assessorar lideranças 
indígenas, né? Pra que eles não fossem sempre os objetos de políticas 
ou da caridade, da atenção alheia, mais que eles começassem a ter 
instrumentos pra começar a se planejar, a intervir na realidade e 
reivindicar o que era deles. Então, nesse sentido agente atuou 
bastante, seja a nível pessoal, institucional. Então, por exemplo, na luta 
pela demarcação de áreas indígenas aqui no Maranhão, nunca larguei 
isso. Lutas, denúncias, vamos dizer assim, ofícios, mobilizações, até 
campanhas em favor da demarcação da área dos Guajá, por exemplo. 
Ou da extrusão de invasores de outras áreas indígenas já demarcadas, 
mas que estão sendo invadidas por várias fazendas ou posseiros. 
Então a minha atuação nesse sentido foi mais direcionada pra esse 
lado. Mais é claro que eu tenho amigos e também sempre tive um olhar 
específico pra aquilo que é também a estrutura política e social do 
Estado, né? Então toda vez que tem uma campanha aí, vamos supor, 
contra a corrupção eleitoral ou pelos limites das propriedades, ou 
qualquer campanha que é promovida por movimentos sociais ou igreja 
e tudo mais, agente entra, colabora nesse sentido” (Pe. Claudio 
Bombieri). 
 

Representante de uma geração de clérigos influenciados pela produção 

teólogos latino americanos, como Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff, as 

influências éticas de padre Bombieri permite compreender a lógica de adesões 

por determinadas causas. Sua formação marcadamente humanística combinada 

a uma matriz cristã identificada com valores éticos e morais, como “senso de 

justiça” e “solidariedade”, denotam disposições sociais e culturais assimiladas e 



constitutivas de princípios de orientação no mundo social. Deste modo, tais 

propriedades associadas a recursos culturais como, formação educacional de 

qualidade, título escolar em ambientes institucionais diferenciados, experiências 

culturais conectadas a cultura humanísticas orientaram um conjunto de práticas 

consideradas “progressistas” no espaço religioso.  

Atualmente, padre Bombieri continua se dedicando à causa indígena em 

níveis diversos e acionando repertórios específicos. Para se pronunciar sobre 

alguma questão e apresentar suas tomadas de posição o sacerdote faz uso da 

produção de artigos e publicações de teor político, quase sempre permeado por 

temáticas referentes às questões como: educação indígena, intervenções e 

denúncias por conta de invasões, queimadas em territórios de povos indígenas 

e abusos aos seus direitos, entre outras. Para isso, o repertório de veiculação de 

suas tomadas de posição é um blog spot, pelo qual se identifica como Claudio 

Maranhão.  

Ao se colocar na condição de mediador, e mais que isso, de produtor de 

percepções e interprete da dinâmica do estado, o sacerdote estabelece 

interlocução com os agentes políticos. Deste modo, muitas das questões 

reivindicadas como direitos precisam passar pela arena do poder público para 

que sejam reconhecidas como “causas” socialmente relevantes. Para isso, o 

trabalho de mediação desenvolvido por agentes vinculados a diversos espaços 

sociais, ou que transitam entre vários por reunirem recursos culturais que lhes 

permitem movimentarem-se por fronteiras fluidas, constitui um trunfo relevante 

na trajetória do padre Claudio Bombieri. 

 

Considerações finais 
 

Em síntese, as entidades de mobilização social católica e as trajetóriasde 

sacerdotes engajados na defesa de grupos vitimizados aqui examinadas 

consistem na objetivação dos princípios e lógicas, bem como dos recursos e 

competências necessários à constituição do perfil de porta-vozes de causas 

legítimas. Nesse sentido, buscou-se captar, a partir dos perfis demonstrados, as 

estratégias específicas mobilizadas por cada clérigo no trabalho de construção 

de problemáticas que se impõem como o início e o fim último da atuação de 

entidades e agentes católicos devotados à sua defesa. 



Ao examinar a lógica que engendra as tomadas de posições dos agentes 

e das instituições às quais se vinculam, considerando o amalgama de princípios 

que orientam suas intervenções em realidades periféricas, cotejamos uma 

espécie de estruturação e de (re)construção identitária dos grupos vitimizados 

com base no trabalho intelectual e social de mediadores socialmente legitimados 

e reconhecidos. 

Nesse sentido, a ação coletiva que identifica e representa tais grupos 

vitimizados e delineia suas “necessidades” sociais é a mesma que contribui para 

o estabelecimento das bases legítimas de intervenção da Igreja no mundo social, 

contribuindo também, e, sobretudo, para a atualização do repertório de 

mobilização e preservação da posição privilegiada de seus mediadores, tanto 

institucionais quanto individuais e/ou coletivos. 
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