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RESUMO 

 

A dissertação intitulada SERVIÇO SOCIAL E RELIGIÃO: a influência religiosa no 
exercício profissional de assistentes sociais teve como objetivo geral identificar e 
analisar a influência religiosa no exercício profissional das(os) assistentes sociais do 
município de Mossoró-RN na operacionalização da política de assistência social. 
Registra-se que o Serviço Social a partir da década de 1960 se estendendo pelos 
anos de 1970 e 1980 atravessa um momento importante em direção ao rompimento 
com a perspectiva conservadora que acompanhava a profissão desde a sua gênese, 
queremos aqui evidenciar que esse percurso não acaba e precisa ser posto em 
debate constantemente, sobretudo, quando se olha para o campo do exercício 
profissional. O Movimento de Reconceituação do Serviço Social iniciado nos anos 
de 1960 se constitui matriz do projeto ético-político profissional hoje em curso e 
possibilitou vislumbrarmos a proposição de reflexões críticas aos assistentes sociais 
acerca da necessidade de ruptura com o caráter conservador que deu origem a 
profissão. Nesta direção, a presente dissertação articula os temas Serviço Social e 
Religião diante do exercício profissional dos(as) assistentes sociais, o que se 
constitui o propósito teórico do trabalho. Ressalta-se que ao longo desse processo 
de reflexão crítica que a profissão adota, consta-se um silêncio, na pauta de 
investigações da área acerca de temas voltados para identificar ou não a existência 
de influência religiosa – das variadas Igrejas e doutrinações – no Serviço Social no 
cenário contemporâneo. Para essa articulação de categorias e investigação, 
realizou-se, inicialmente, alguns deslocamentos teóricos tanto relativos a 
conceituação de religião, quanto ao percurso histórico do Serviço Social como 
profissão, o que significou compreender a religião a partir de leituras clássicas do 
campo da sociologia e em um segundo momento, apreender o processo de 
institucionalização da religião e as relações ideológicas conservadoras que 
permeiam a instituição, e, o Serviço Social enquanto profissão que tenta se firmar 
com um caráter laico desvinculado de concepções moralistas religiosas. Tais 
deslocamentos possibilitaram pensar o exercício profissional dos(as) assistentes 
sociais e refletir sobre o assunto com base nas entrevistas realizadas com 
profissionais atuantes na política de Assistência Social no município de Mossoró. 
Nesse prisma, propomos com esse trabalho realizar uma discussão sobre um tema 
incipiente na produção teórica do Serviço Social, mas de grande relevância quando 
se pensa a história da profissão. Os dados coletados nos fazem apreender que a 
religião se faz presente na proposta profissional de algumas assistentes sociais. 
Percebemos que a religião, embora não se caracterize como algo legitimado na 
prática profissional, está presente subjetivamente, em alguns casos diretamente, 
sobretudo, em relação a assuntos contemporâneos mais conflitantes com as 
religiões cristãs trabalhadas aqui. O que faz apreendermos que a influência religiosa 
no exercício profissional não ficou no passado do Serviço Social tradicional e, 
portanto, trata-se de uma discussão necessária a ser travada no âmbito da formação 
em vistas de desmistificações e amadurecimentos teóricos e práticos. 
 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Religião. Exercício profissional. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The dissertation entitled SOCIAL SERVICE AND RELIGION: the religious influence 
in the professional practice of social workers had as general objective to identify and 
analyze the religious influence in the professional practice of the social workers of the 
municipality of Mossoró-RN in the operationalization of the policy of social 
assistance. It is recorded that Social Service from the 1960s extending through the 
years of 1970 and 1980 is going through an important moment towards the break 
with the conservative perspective that accompanied the profession since its genesis, 
we want to show here that this course does not end And it needs to be constantly 
discussed, especially when looking at the field of professional practice. The 
Movement for Reconceptualization of Social Service begun in the 1960s constitutes 
a matrix of the professional ethical-political project that is currently underway and 
made it possible to glimpse the proposal of critical reflections to social workers about 
the need to break with the conservative character that gave rise to the profession. In 
this direction, this dissertation articulates the themes Social Service and Religion 
before the professional practice of the social workers, which constitutes the 
theoretical purpose of the work. It should be noted that during this process of critical 
reflection that the profession adopts, there is a silence on the agenda of 
investigations of the area on topics aimed at identifying or not the existence of 
religious influence - of the various Churches and doctrinations - in the Service In the 
contemporary setting. For this articulation of categories and research, there were 
initially some theoretical displacements regarding both the conceptualization of 
religion and the historical course of Social Service as a profession, which meant 
understanding religion from classical readings in the field of sociology and In a 
second moment, to grasp the process of institutionalization of religion and the 
conservative ideological relations that permeate the institution, and the Social 
Service as a profession that tries to establish itself with a secular character unrelated 
to religious moralist conceptions. These displacements made it possible to think 
about the professional practice of the social workers and to reflect on the subject 
based on interviews with professionals working in the Social Assistance policy in the 
municipality of Mossoró. In this perspective, we propose with this work a discussion 
about an incipient theme in the theoretical production of Social Work, but of great 
relevance when thinking about the history of the profession. The collected data make 
us understand that religion is present in the professional proposal of some social 
workers. We realize that religion, although not characterized as something 
legitimated in professional practice, is subjectively present, in some cases directly, 
above all, in relation to contemporary issues more conflicting with the Christian 
religions worked on here. What makes us realize that the religious influence in the 
professional exercise was not in the past of the traditional Social Service and, 
therefore, it is a necessary discussion to be fought in the scope of the training in view 
of demystifying and theoretical and practical maturation. 
 
 
Keywords: Social Service. Religion. Professional practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação hora apresentada traz à cena contemporânea um debate que 

tem dado seus primeiros passos no Serviço Social em âmbito acadêmico por meio 

de pesquisas de iniciação científica, monografias, dissertações e teses. Julgamos 

afirmar que se trata de um debate novo no Serviço Social dada a ainda incipiente 

produção teórica que condensa poucos estudos e publicações sobre o tema. 

A abordagem aqui proposta tem a pretensão de, além de se constituir produto 

teórico propício a debates e à produção de novos conhecimentos nesta área, 

pretende ainda romper os muros da academia e tornar-se contribuição de proposta 

teórica e metodológica em âmbito de formação profissional em Serviço Social. 

Nesta perspectiva, constitui-se, portanto, um exercício de revisitar a história 

do Serviço Social na América Latina e no Brasil, bem como as expressões de fé que 

se materializam nas religiões professadas pelos(as) profissionais, e, afirmar que a 

religião não pode ser negada e/ou esquecida como a base tanto nos apectos de 

formação como de intervenção profissional da constituição do Serviço Social como 

profissão que conhecemos atualmente. Neste prisma, registramos que constituem-

se categorias centrais do presente estudo a Religião, o Serviço Social e o exercício 

profissional. 

No que concerne á relação do tema à profissão do Serviço Social, 

necessariamente reafirmamos no presente estudo duas características: em primeiro 

lugar foi o catolicismo, uma das expressões do cristianismo, quem desenvolveu as 

primeiras ações no campo da assistência aos pobres, histórico que iremos 

aprofundar no decorrer deste estudo; em segundo lugar, que a religião ainda hoje é 

reconhecidamente um elemento da cultura presente nas tradições e na vida, no 

cotidiano de muitas pessoas. 

Essas duas características que marcam a trajetória histórica da profissão do 

Serviço Social e a influência histórica da religião no escopo da sociedade devem ser 

pensadas de modo dialético, pois no decorrer do tempo, religião, cultura, Serviço 

Social e, sobretudo, os sujeitos históricos que os protagonizam, entrecruzam-se. 

Dentre as múltiplas identidades, encontra-se a dentidade religiosa presente 

no escopo de uma tradição cultural que se reflete significativamente na vida de cada 

sujeito. Neste sentido, portanto, não podemos deixar de contextualizar a religião, 
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mas também a cultura religiosa1 permeada de ideologias como condição para 

entendermos nosso objeto e nossos sujeitos. 

Ao longo do tempo e das diversas sociedades que se criam e recriam, as 

relações sociais, as relações de trabalho, as tradições e culturas, e até mesmo as 

crenças, se modificam ao passo do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Com a expansão do conhecimento e o movimento dialético na história, já não 

podemos ficar presos à nossa realidade, e olharmos para o mundo com uma visão 

etnocêntrica e/ou eurocêntrica. A história da humanidade é a história da 

heterogeneidade, da diversidade e da pluralidade que permeia as diversas tradições 

ao redor do mundo. Por essa reflexão, pretendemos afirmar que a religião é um 

dado da cultura que atravessa essa história e as mudanças dela inerentes. 

Para tanto, torna-se imprescindível a contextualização do fenômeno religioso 

atrelado aos impactos culturais da universalização do capitalismo que instaura um 

processo de colonização que polariza mentes com os produtos espirituais das 

sociedades dominantes e violenta as crenças dos povos dominados, leia-se essa 

realidade usando como exemplo o preconceito para com as religiões das sociedades 

orientais ou de nações em desenvolvimento, em especial as religiões africanas, 

dado o seu contexto nacional e étnico de inferiorização no campo econômico e 

cultural frente ao ocidente; ou a imposição da evangelização cristã, marco de 

processo de colonização das américas, onde se inclui o Brasil.  

Nessa perspectiva, começamos a discutir as categorias deste estudo a partir 

da categoria religião. Entendemos a religião a partir de dois vieses: da crença, que 

encontra na religião espaço formal de expressão de fé e atua como conforto 

espiritual aos anseios psíquicos humanos; e, por outro lado, a religião como 

instituição social de caráter religioso que tem como locus a igreja. 

Desde os primórdios da história os seres humanos têm buscado respostas 

para o enigma da sua própria existência e da criação do universo. Tem-se sede de 

respostas às questões que permeiam a origem da vida e os mistérios ainda tão 

obscuros em torno da morte. Essa busca trilha vários caminhos diferentes e 

encontra variadas respostas: da ciência, da filosofia, da religião. O que faz com que 

grupos sociais e pessoas individualmente tenham diferentes apreensões, opiniões e 

posições. 

                                            
1 Por cultura religiosa, entendemos, a priori, os padrões de comportamento e as ideias que 
caracterizam uma sociedade ou um grupo. 
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No campo da religião, origina-se as concepções sobre Deus (e deuses), que 

tentam dar as respostas acerca da criação de todos os elementos que compõem o 

universo. Nesse prisma, é perceptível em todas as religiões algo em comum: a 

busca de uma relação com o mundo metafísico2, pois, a religião parte da crença em 

algo, e a crença é a verdade sobre as incógnitas que a ciência não é capaz de 

explicar. Em um sentido amplo e mais geral, a crença é a 

 

[...] atitude de quem reconhece como verdadeira uma proposição: portanto, 
a adesão à validade de uma noção qualquer. A crença não implica, por si 
só, a validade objetiva da noção à qual adere nem exclui essa validade. 
Tampouco tem, necessariamente, alcance religioso nem é, 
necessariamente a verdade revelada, a fé, por outro lado, também não 
exclui essa determinação e, nesse sentido, pode-se dizer que a crença 
pode pertencer ao domínio da fé. (...) Portanto, podem ser chamadas de 
crença as convicções científicas tanto quanto as confissões religiosas, o 
reconhecimento de um princípio evidente ou de uma demonstração, bem 
como a aceitação de um preconceito ou de uma superstição (ABBAGNANO, 
2007, p. 254).  

 

A partir dessa definição, destacamos a crença nas confissões religiosas como 

o elemento central da fé, a qual é o “compromisso com uma noção que se considera 

revelada ou testemunhada pela divindade” (ABBAGNANO, 2007, p. 501). A fé 

implica, portanto, uma crença religiosa, uma confiança às aspirações transcedentais 

místicas e na nossa compreensão, está diretamente relacionada ao primeiro viés 

citado acima, a fé está, para nós, no campo da compreensão de que religião é 

espaço formal de expressão de fé e atua como conforto espiritual aos anseios 

psíquicos humanos3. 

Para fundamentarmos essa premissa, buscamos do pensamento filosófico, da 

Antropologia, e das Ciências Sociais algumas definições que tentem traçar uma 

conceituação sobre a religião na perspectiva de estabelecermos diálogos que nos 

                                            
2 A metafísica é uma doutrina que busca o conhecimento da essência das coisas, tem como 
significado “o que está para além da física”. Na Idade Moderna, a metafísica como ontologia se 
converte em teoria. Como ciência do transcendental, se converte em teoria da religião e das 
concepções do mundo. 
 
3 Quando se fala em termos como metafísica, sobrenatural, ou psiquismo, isso não implica que este 
trabalho tenha como objetivo definí-los, partindo da compreensão de que o campo social a qual o 
trabalho se desenvolve não está no terreno de nossas competências. Tais afirmações implicam 
apenas a compreensão que grupos sociais têm dado demonstrações que representam a crença em 
algo sobrenatural. 
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deem uma maior compreensão da diversidade conceitual deste fenômeno4. Esta é 

uma questão casual, mas demasiadamente complexa. Dispomos-nos neste ponto a 

ousar respondê-la ancarando-nos às diversas linhas do conhecimento: afinal, o que 

é religião? 

Há muitos séculos essa pergunta vem tentando ser respondida por um vasto 

número de pesquisadores, o que podemos concluir em nosso estudo de modo 

convicto é que acreditamos que muitos outros anos ainda serão necessários para 

chegarmos a uma resposta conclusa. O que temos em nosso tempo são 

interpretações diversas e diferentes entre si, e a formulação de alguns conceitos. 

Ao que pudemos apreender ao longo de alguns estudos é que esses 

conceitos partem da proposta de encontrar um significado comum que contemple 

todas as religiões. De acordo com Gaarder (2000) talvez este seja um risco nesta 

tentativa, pois, “[...] partem do princípio de que as religiões podem ser comparadas” 

(p. 16). 

Gaarder (2000, p.17) então apresenta o que tem caracterizado os conceitos 

de religião na visão de alguns pensadores, destacando C.P. Tiele (1830-1902) e 

Helmut Von Glasenapp (1891-1963) como trasncrevemos a seguir: 

 

Religião significa a relação entre o homem e o poder sobre humano no qual 
ele acredita ou do qual se sente dependente. Essa relação se expressa em 
emoções especiais (confiança, medo), conceitos (crença) e ações (culto e 
ética). (C.P. TIELE, 1830-1902 apud GAARDER 2000, p.17) [...] A religião é 
a convicção de que existem poderes transcedentes, pessoais ou 
impessoais, que atuam no mundo, e se expressa por insight, pensamento, 
sentimento, intenção e ação (HELMUT VON GLASENAPP, 1891-1963 apud 
GAARDER, 2000, p.17).  

 

Ambas as definições trazem nuances até certo ponto semelhantes, pois, 

abordam a interação entre o homem, a metafísica e a ação; o que não está distante 

do que vem sendo predominante nas modernas ciências da religião “a ideia de que a 

                                            
4 Neste ponto precisamos nos ater a uma cautela epistemológica no que tange a essa divisão no 
estudo da religião, pois, nas palavras de Houtart (1994), “é verdade que existe a necessidade de um 
pensamento global e uma dimensão filosófica do estudo da realidade humana. No entanto, cada 
disciplina deve ser rigorosa e não deve misturar-se com outras” (p. 27). Por isso, queremos aqui nos 
situar no campo da sociologia da religião em particular, por apreendermos que esta estuda as 
religiões como fatos sociais. Embora entendamos que a religião também possa ser objeto de estudo 
de outras áreas, como a psicologia, por exemplo, que a transforma em um fato psicológico, é da 
nossa competência aqui a redução do nosso objeto como objeto social apenas.   
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religião é um elemento independente, ligado ao elemento social e ao elemento 

psicológico, mas que tem sua própria estrutura” (GAARDER, 2000, p. 16). 

A religião é algo eminentemente social e suas representações são 

basicamente coletivas. Nesse contexto, são os ritos que materializam o termo ação 

citado nos conceitos acima. Estes ritos são concretizados e expressos no interior 

dos grupos, compostos com objetivos e crenças comuns e representam momentos 

de efervescência coletiva.  

Até aqui apreendemos que é algo comum entre as religiões: as crenças, os 

ritos e as ações, e que todas elas também se apropriam de objetos e/ou gestos que 

tem algum significado dentro daquela religião, ou seja, cada religião tem seus 

símbolos. 

As expressões religiosas sejam elas, cultos, sacrifícios, rituais, liturgias, 

sacramentos das mais diversas religiões, fazem emergir práticas simbólicas. Isso 

nos aponta que 

 

Quando dizemos que a Cultura é a invenção de uma ordem simbólica, 
estamos dizendo que nela e por ela os humanos atribuem à realidade 
significações novas por meio das quais são capazes de se relacionar com o 
ausente: pela palavra, pelo trabalho, pela memória, pela diferenciação do 
tempo (passado, presente, futuro), pela diferenciação do espaço (próximo, 
distante, grande, pequeno, alto, baixo), pela diferenciação entre o visível e o 
invisível (os deuses, o passado, o distante no espaço) e pela atribuição de 
valores às coisas e aos homens (bom, mau, justo, injusto, verdadeiro, falso, 
belo, feio, possível, impossível, necessário, contingente) (CHAUI, 2000, p. 
374). 

  

Entendemos, portanto, os símbolos como uma atribuição de significados às 

coisas que podem ser tanto objetos, como outros elementos abstratos, e expressam 

uma relação com o sobrenatural. Como exemplo, citamos a simbologia atribuída ao 

pão e ao vinho nas religiões cristãs5. 

  

Este símbolo é o elemento fundamental da eucaristia e a expressão do 
sacrifício da vida pelos demais; trata-se da vida de Cristo, que continua 
sacrificando-se pelos humanos, geração após geração. Este símbolo não 
pode ser entendido sem uma referência ao conjunto da práxis e da 
mensagem de Jesus Cristo, que não apenas sacrificou sua vida como fez 

                                            
5 Essa discussão acerca dos símbolos é característica de uma vertente teórica a qual não adotamos 
neste trabalho, no entando, acreditamos ser importante nestas reflexões tendo em vista o diálogo de 
perspectivas dentro de um mesmo objeto. Ou seja, um único objeto é descrito por diferentes 
compreensões. A pluralidade que o trabalho se propõe não o coloca no campo do ecletismo.  
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em função de uma posição muito clara de identificação com os pobres. No 
entanto, com a evolução do sistema religioso em vários tipos de 
sociedades, esqueceram-se alguns elementos e exaltaram-se outros. 
Assim, a identificação com os pobres se desvinculou da prática religiosa 
eucarística, para abrir espaço a uma espiritualidade individualista e 
burguesa (HOUTART, 1994, p. 75).  

 

Na citação acima, Houtart (1994) nos apresenta vários elementos importantes 

ao debate neste trabalho como um todo, por hora nos prenderemos apenas aos 

símbolos. Ele nos mostra que os símbolos também podem acabar atribuindo novos 

significados devido aos mecanismos ideológicos que surgem na sociedade. Daí a 

importância e o signficado da relação religião/cultura e de sua temporalidade e 

evolução nas sociedades.  

Importante resgatar que o que nos dispomos a tratar até o momento faz 

referência à compreensão da categoria religião e para isso embarcaremos 

superficialmente nas águas das primeiras experiências religiosas do homem. 

 Segundo Eliade (1992), para podermos conhecer o universo do homem 

religioso é preciso levar em consideração a existência de dois espaços distintos: o 

espaço sagrado e o espaço profano; e a incessante tentativa do homem religioso de 

encontrar e ter seu espaço no plano do sagrado, rompendo com o profano.  

Segundo, o autor, até mesmo o homem que recuse a sacralidade do mundo e 

assume unicamente uma experiência profana, não consegue abolir totalmente o 

comportamento religioso, nele se encontra uma valorização religiosa do mundo. 

 

Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos 
outros: a paisagem natal ou os sítios dos primeiros amores, ou certos 
lugares na primeira cidade estrangeira visitada na juventude (ELIADE, 1992, 
p. 18).  

 

Estes são considerados os “lugares sagrados” do homem não religioso, pois, 

guardam uma particularidade específica na vida privada do sujeito.  

A busca de entender os símbolos sagrados torna-se o objeto dos estudos da 

Antropologia na medida em que tais símbolos “sintetizam o ethos de um povo – o 

tom, o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e suas disposições morais e 

estéticos – e sua visão de mundo” (GEERTZ, 1989, p. 103).  

Funda-se aqui um momento que se carece uma melhor definição. Nesse 

sentido Geertz (1989) formula o seguinte conceito de religião:  
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(1) um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 
(3) formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e (4) 
vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que (5) as 
disposições e motivações parecem singularmente realistas (GEERTZ, 1989, 
p.104-105). 

  

Geertz (1989) nos apresenta um paradigma sobre a religião e estabelece dois 

conceitos fundamentais: ethos e visão de mundo, este paradigma diz que os 

símbolos sagrados têm a função de sintetizar o ethos de um povo e sua visão de 

mundo mais ampla sobre a ordenação das coisas.  

Alves (1981), por sua vez, define a religião como uma  

 

[...] teia de símbolos, rede de desejos, confissão da espera, horizonte dos 
horizontes, a mais fantástica e pretensiosa tentativa de transubstanciar a 
natureza. Não é composta de itens extraordinários. Há coisas a serem 
consideradas: altares, santuários, comidas, perfumes, lugares, capelas, 
templos, amuletos, colares, livros... e também gestos, como os silêncios, os 
olhares, rezas, encantações, renúncias, canções, poemas, romarias, 
procissões, peregrinações, exorcismos, milagres, celebrações, festas, 
adorações (ALVES, 1981, p. 9-10). 

 

Ambas as definições nos remetem á utilização dos símbolos nos objetos, 

atos, acontecimentos, qualidade ou relação que serve como vínculo a alguma 

concepção religiosa. Como exemplo, podemos citar a cruz, que, tanto é falada, 

visualizada e ainda modelada pelo ato das pessoas se benzerem. Os símbolos são, 

assim, incorporações reais das ideias, dos atos, das saudades e crenças das 

pessoas. 

Uma última abordagem, a filosófica, nos mostra outros elementos que a 

nosso ver tem sido apropriada por variações religiosas que usufruem das carências 

humanas de vislumbrar de uma “vida” plena, mesmo que em outro plano. Ou seja, a 

crença no que a religião pode oferecer de bom, mesmo que no plano sobrenatural, 

sem a menor comprovação. A religião, em Abbagnano (2007), no Dicionário de 

Filosofia é a 

 

Crença na garantia sobrenatural de salvação, e técnicas destinadas a obter 
e conservar essa garantia. A garantia religiosa é sobrenatural, no sentido de 
situar-se além dos limites abarcados pelos poderes do homem, de agir ou 
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poder agir onde tais poderes são impotentes e de ter um modo de ação 
misteriosa e impercrutável (ABBAGNANO, 2007, p. 997). 

 

Tal definição também comunga com os já expostos. Destacamos que 

Abbagnano (2007) foge da visão romântica acerca da definição proposta, bem como 

não se limita a expor do que é composta a religião, mas sim, define um fundamento, 

qual seja: a segurança que a crença religiosa pode proporcionar. Uma garantia 

imaginária na possibilidade de salvação que conduz à compreensão de que vivemos 

em um mundo mal e somos condenados, para tanto, nos é necessário o amparo, o 

perdão que será materializado em uma dimensão sobrenatural, divina, distante do 

plano terrestre.  

Quando trabalhamos as religiões protestantes cristãs, por exemplo, 

observamos que a apropriação dessa perspectiva de salvação é o que, de certo 

modo, motiva já no século XVI a Reforma Protestante6 diante das práticas de venda 

de indulgências por parte da Igreja Católica, como a comercialização de “terrenos no 

céu”, além de outras questões de natureza política, ou ainda, num contexto 

contemporâneo, as novas religiões neopentecostais que apelam à teologia da 

prosperidade, da cura milagrosa, além dos aspectos ideológicos conservadores, em 

suma, trata-se de uma nova vertente (neo)pentecostal que representa 

transformações teológicas e comportamentais no seio do movimento e que na nossa 

visão, retrocede ao que culminou a divisão do cristianismo no século XIX7. 

Em nossa interpretação, a ideia de salvação está moldada á uma base 

ideológica que induz que fomos condenados(as) a vivermos no mundo, e, torna as 

pessoas dependentes do perdão, oferecendo como estratégia para isso a religião. 

Sobre o tema, complementamos com Abbagnano (2007) que define com a 

seguinte citação qual a dimensão da maldade do mundo expressa na visão religiosa 

do qual precisamos ser salvos: 

                                            
6 Sobre este assunto, ver capítulos três desta dissertação.  
 
7 Tem-se fundado atualmente uma crítica aos equívocos ocorrentes no campo de estudo da 
sociologia da religião acerca da definição de neopentecostialismo, sobretudo, quando na mídia e na 
compreensão científica exposta em algumas teses e dissertações, a interpretação da Igreja Universal 
do Reino de Deus e a Renascer em Cristo (quem melhor traduzem os elementos discutidos no 
fragmento do texto) são comparadas às tradiçoes clássicas evangélicas petencostais, como a Igreja 
Batista e a Igreja Assembleia de Deus, tal crítica se fundamenta pelos motivos que vão desde 
denúncias de ilegalidade até as aberrações disseminadas pelas primeiras. Há uma Tendência que 
está sendo duramente atacada por segmentos importantes do protestantismo e pentecostalismo 
históricos em não reconhecê-las como um segmento pentecostal, nem tampouco como protestante.       
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Em qualquer caso, a salvação de que a religião pretende ser garantia não 
se refere necessariamente a este ou àquele mal do mundo: pode até 
significar salvar-se do mundo, visto ser este considerado um mal em sua 
totalidade, como ocorre no próprio budismo. Além disso, na definição 
proposta convém sublinhar a diferença entre a crença na garantia 
sobrenatural e as técnicas que permitem obter ou conservar tal garantia. 
Por técnicas entendem-se todos os atos ou práticas de culto: oração, 
sacrifício, ritual, cerimônia, serviço divino ou serviço social (ibidem, p. 997). 

 

A citação aborda além de que precisamos ser salvos, também como se obter 

essa garantia por meio dos rituais e práticas de serviços sociais. 

Vale destacar aqui a compreensão, na religião, de que o mundo é 

considerado um mal, mas não partem da compreensão que a maldade do mundo 

pode ser expressa pelas relações sociais, pelas condições de violência 

intensificadas pelas relações econômicas que geram desigualdades acarretando 

situações de miséria que incidem em grande parte, na condição de sofrimento das 

pessoas. Portanto, não acreditamos que seja este o fundamento da religião, 

enquanto expressão de fé, cabe essa crítica ao teor ideológico imbricado na religião 

a partir de sua institucionalização.  

Ao fim da citação, a especificação das técnicas nos conduz à segunda 

característica da religião que traçamos logo no início destas linhas; retomando: “a 

religião como instituição social de caráter religioso que tem como locus uma igreja” 

e, portanto, exerce sua função social por meio de serviços sociais, como citado. 

Remete-nos a afirmar que a religião além de contemplar os anceios psíquicos 

e emocionais, tem como meio para a salvação a prestação de serviços que 

apaziguem as relações sociais. Podemos entender esses serviços como a caridade 

religiosa. 

Retomaremos este último elemento, dos serviços sociais prestados à partir da 

religião, no decorrer deste trabalho, pois, é este ponto fundamental para a 

compreensão histórica de mais uma de nossas categorias, o Serviço Social. 

Antes de adentrarmos a essa discussão, não podemos deixar de 

contextualizar que a religião, presente no escopo da sociedade desde as mais 

primitivas tradiçoes, tornou-se um elemento da cultura que se caracteriza por 

padrões de comportamento que agregam ideologias, costumes e tradições que o 

tempo se incumbe de naturalizar e influem na condução de vida das pessoas. 
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Portanto, nossa próxima abordagem remete ao elemento da religião como um 

dado da cultura. 

Segundo Chaui (2000), Hengel e Marx “tomam a Cultura pela perspectiva 

histórica ou pela relação dos humanos com o tempo.” (p. 374); assim, é a própria 

dinâmica temporal que formam os costumes, os quais são repassados de geração 

em geração pelas diversas instituições sociais.  

Neste ponto, o significado/compreensão que temos de cultura está formatado 

da seguinte forma:  

 

Esse termo tem dois significados básicos. No primeiro e mais antigo, 
significa a formação do homem, sua melhoria e seu refinamento. (...) No 
segundo significado, indica o produto dessa formação, ou seja, o conjunto 
dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, que também 
costumam ser indicados pelo nome de civilização (ABBAGNANO, 2007, p. 
261). 

 

No tocante à religião, não podemos desvinculá-la da cultura8, pois,  

 

Cultura e religião são fenômenos que se correspondem, pois não só têm 
raízes na natureza social, de produzir sentido e estabelecer relações 
sociais, como também abrem espaço de diálogo entre indivíduo e 
sociedade. A cultura e a religião são vistas como espaços de entendimento. 
Torna-se difícil sob essa perspectiva separar religião de cultura, pois a 
religião é um dado da própria cultura, havendo interação entre ambas 
(OLIVEIRA, 2011, p. 533). 

 

O homem é tencionado a buscar algo onde possa depositar sua esperança, 

nisso coloca a fé como algo capaz de modificar dadas realidades. Assim, o homem 

desfruta da religião como um elemento da cultura que pode favorecer o desejo de 

que coisas boas possam acontecer, ou seja, o exercício das técnicas religiosas 

favorecem a garantia da salvação que a religião tende a proporcioinar, além do 

conforto emocional e a busca por um mundo melhor. Neste sentido, 

                                            
8 Para falarmos sobre cultura, precisamos, segundo Chaui, diferenciar a cultura das comunidades, da 
cultura das sociedades: Uma comunidade é um grupo ou uma coletividade onde as pessoas se 
conhecem, tratam-se pelo primeiro nome, possuem contatos cotidianos cara a cara, compartilham os 
mesmos sentimentos e ideias e possuem um destino comum.  
Uma sociedade é uma coletividade internamente dividida em grupos e classes sociais e na qual há 
indivíduos isolados uns dos outros. Seus membros não se conhecem pessoalmente nem 
intimamente. Cada classe social é antagônica à outra ou às outras, com valores e sentimentos 
diferentes e mesmo opostos. As relações não são pessoais, mas sociais, isto é, os indivíduos, grupos 
e classes se relacionam pela mediação de instituições como a família, a escola, a fábrica, o comércio, 
os partidos políticos e o Estado (CHAUI, 2000, p. 377).   
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A sugestão que nos vem da psicanálise é de que o homem faz cultura a fim 
de criar os objetos do seu desejo. O projeto inconsciente do ego, não 
importa o seu tempo e nem o seu lugar, é encontrar um mundo que possa 
ser amado (ALVES, 1981, p. 9).  

 

Isso justifica que a presença da religião desde as sociedades mais primitivas 

é, portanto, uma necessidade de os homens buscarem um ser superior que 

apadrinhe as relações humanas9, como também a relação entre indivíduos e 

natureza. Com isso, recorremos à antropologia como uma ciência norteadora á 

interpretação da religião como elemento cultural.  

Para a antropologia, conceituar a cultura é um processo que passa a ser visto 

por meio de um padrão de significados históricos que se incorpora em símbolos e se 

materializa em comportamentos. A cultura vai atuar como controladora do 

comportamento em sociedade e, ao mesmo tempo cria e recria este comportamento, 

devido ao seu teor ideológico. 

Aqui precisamos fazer uma ponderação à luz do método que buscamos 

seguir, muito embora, trazemos uma discussão plural que agrega as simbologias, 

como exemplo às diversas formas de análise de um único objeto. No entanto, 

consideramos que as relações sociais de dominação cunham a cultura a partir dos 

jogos de dominação e exploração de classe, sendo assim, em uma perspectiva 

crítica, a cultura passa a ser questionável.  

Segundo Geertz (1989), se nos desprendermos das teorias clássicas que já 

muito contribuíram como as de Durkheim, Weber, Freud ou Malinowski, abre-se 

espaço para se tê-las como ponto de partida, sendo pois, que delas se pode ir muito 

além. É necessário se ater a problemas obscuros que possibilitem outras 

descobertas. 

                                            
 
9 Parece-nos evidente que os sujeitos sociais buscam historicamente uma filosofia de vida que 
possibilite uma relação harmônica entre as sociedades, dito isto, torna-se mais evidente ainda na 
nossa compreensão que trata-se da necessidade de organizar a sociedade de tal forma que se 
modifique o que se conhece sobre as sociedades do passado e a cantemporânea. Neste ponto 
encontramos nos fundamentos do pensamento de Marx e Engels uma solução à essa carência, qual 
seja: “pensar outro tipo de sociedade a partir da análise daquela do seu tempo, sobre o princípio de 
que os elementos de uma sociedade de classes podiam organizar-se de outra maneira, e de 
encontrar modos, de maneira dinâmica, de edificar outra sociedade a partir das contradições da 
existente” (HOUTART, 1994, p. 31). 
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Por isso, acrescentamos o diálogo com Marx por acreditarmos que este autor 

pode ser um caminho para desvendarmos a relação das nossas categorias, pois, 

Marx defende uma transformação social a partir das relações sociais de produção e 

de propriedade, ou seja, a emancipação humana, que só será possível por meio da 

“superação de três mediações essenciais: da mercadoria, do capital e do Estado” 

(IASI, 2007, p. 56).  

Nesse sentido, pensar a questão da religião numa perspectiva crítica implica 

entender que, para além do plano espiritual, a Igreja se insere no campo social e 

político nos diversos contextos históricos a partir de sua institucionalização. A 

religião em seu campo espiritualista adentra ao campo das possibilidades por incitar 

orientações ancoradas na fé de que as relações humanas precisam viver em 

comunhão, sobretudo, essa carência se torna cada vez mais necessária quando nos 

percebemos em um contexto histórico que se encontra devastado pelas relações de 

produção e exploração do homem pelo homem, a religião “é o ópio do povo” (MARX, 

2010, p. 31), devido á necessidade humana de conformação. 

No entanto, precisamos apontar que se há alguns valores comuns entre o 

cristianismo das igrejas com as aspirações de uma nova sociabilidade mais justa e 

igualitária, em Marx, a defesa da religião se faz ao direito à expressão da fé e da 

religião dentro do campo da emancipação política. Portanto, “o ópio do povo” precisa 

ser cautelosamente interpretado, já que é escrito olhando para a realidade desse 

mundo material que faz com que as pessoas necessitem da religião quando pois 

estão inseridas em relações sociais permeadas pelas mais diversas opressões, que 

por sua vez, encontram na fé religiosa dois aparatos: a esperança divina e ilusória, 

mas, por outro lado, o medo do pecado, dos castigos e do inferno.  

A religião continua sendo um depósito de esperanças, não é em vão que a 

necessidade social da religião faz com que as pessoas busquem e sigam com tanto 

vigor doutrinas religiosas. Observamos que tal busca parte das carências nos mais 

diversos campos da vida em sociedade, dentre estes, o econômico como principal 

elemento no contexto da sociedade capitalista. 

Nas palavras de Marx, “o privilégio da fé é expressamente reconhecido, quer 

como um direito humano, quer como consequência de um direito humano, da 

liberdade” (MARX, 2009, p. 61), entendendo esta liberdade, em sentido pleno, como 

a possibilidade de podermos optar livre e conscientemente sobre questões que 

perpassam nossas vidas.  
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A relação do marxismo com a religião já pode ser vislumbrada por meio de 

muitos exemplos práticos, sobretudo, no contexto da América Latina com a Teologia 

da Libertação10 dentre tantos outros movimentos sociais que surgem dentro da igreja 

cristã católica. 

Mesmo ainda sendo vítima de discursos antissocialistas radicais, algumas 

parcelas religiosas, principalmente, cristãos católicos, já são capazes de perceber 

que o socialismo luta por uma ordem social de igualdade, liberdade e fraternidade11, 

o que na nossa visão vêm de encontro aos serviços dos padres, pastores e líderes 

religiosos das mais diversas variações de religião, qual seja, implantar na vida da 

humanidade o princípio cristão “ama ao próximo como a ti” para as religiões cristãs, 

ou nas demais crenças, os princípios que norteiam cada expressão de fé que 

incidam numa melhor condição de vida seja ela espiritual e/ou material. Podemos 

dizer que esses princípios encontram no socialismo um campo fecundo para a 

propagação desse ideário. Esse assunto será melhor aprofundado ao longo deste 

trabalho na perspectiva de atrelarmos a religião aos fundamentos do socialismo, 

mas antes disso, daremos continuidade à contextualização de nossas categorias 

como suporte às abordagens que se sucedem ao longo dos demais capítulos.    

Portanto, podemos constatar que a categoria religião, ou a categoria cultura 

religiosa não é objeto de estudo restrita a uma área do conhecimento; aqui 

compreendemos que ela perpassa a antropologia, a sociologia, a filosofia e no 

momento, situamos a religião e a cultura religiosa como importante elemento a ser 

estudado no Serviço Social, observando, que ambos os fenômenos também são 

influenciados pelo mundo contemporâneo capitalista.  

O fenômeno religioso se caracteriza por ser um objeto de estudo diferenciado 

dos demais objetos do conhecimento na medida em que sua manifestação empírica 

e social não se dá somente por meio de fatores especificamente sociais, nem 

unicamente em dimensões antropológicas, ou propriamente metafísicas. A religião 

também é política, quando em sua forma institucional adentra as relações de poder 

em disputa com o Estado, além de ser forte formadora de opinião exercendo 

                                            
10 Sobre este assunto, ver capítulo três desta dissertação. 

 
11 Pensando com o fervor que trouxe à tona esse lema para a Revolução Francesa, citamos aqui por 
ser um slogan que sobreviveu à revolução e tornandou-se o grito de ativistas em prol da democracia 
social e da derrubada de governos opressores ao longo dos anos. 
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influência direta na visão de mundo das pessoas, na condução ética e moral que 

repercute na democracia e na liberdade a partir do seu caráter ideológico. 

Portanto, para fundamentarmos teoricamente esse viés, buscaremos do 

pensamento de autores clássicos da sociologia a abordagem referente a religião, 

sobretudo, nas obras de Karl Marx,12 dialogando com autores do Serviço Social, 

dentre os quais Iamamoto (2011), Simões (2005), Barroco (2010), entre outras 

referências no campo teórico profissional.  

A relação da Religião com o Serviço Social se dá devido ao fato de que o 

Serviço Social, desde sua gênese, tem como pressuposto atender às demandas e 

necessidades sociais que se instauram na sociedade de forma mais acentuada com 

a ascenção da sociedade capitalista. No entanto, até se firmar enquanto profissão 

formalmente reconhecida, e principalmente, como categoria que visualiza a 

sociedade dividida em classes antagônicas e busca atender as demandas da classe 

trabalhadora, diversas tendências teóricas e éticas históricas conduziram a forma de 

pensar a sociedade e as relações sociais, bem como, o trato com as expressões da 

questão social13. 

Em um contexto mundial, mas nas especificidades de cada momento 

histórico, é inegável que a origem da profissão tem como marca o conservadorismo 

moral ancorados em pressupostos religiosos e positivistas. Assim evidencia Barroco 

(2010): 

 

A presença do conservadorismo moral, no contexto de origem do Serviço 
Social, é evidenciada: na formação profissional, no projeto social da Igreja 
Católica e na cultura brasileira, através das ideias positivistas. A vivência 
cotidiana, orientada por seus pressupostos valorativos, tende a reproduzir a 
alienação moral, em seus aspectos já assinalados: a repetição acrítica dos 
valores, a assimilação rígida dos preceitos e modos de comportamento, o 
pensamento ultrageneralizador, o preconceito, o conformismo, a 
discriminação, tendo em vista a não-aceitação do que se adequa aos 
padrões de comportamento estereotipados como “corretos” (BARROCO, 
2010, p. 74).  

 

                                            
12 Em Marx, são nas obras do “jovem Marx” onde mais encontramos reflexões sobre a religião, nas 
obras “Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel. Introdução”, “Para a questão judaica” e 
“A ideologia alemã”.   
 
13 Mais sobre este assunto, ver NETTO, J. P. Cinco notas a propósito da “questão social”. Revista 
Temporalis – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Ano 2. Nº 3 
(jan/jul.2001). Brasília: ABEPSS, Grafline, 2001.  
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Essa visão moralista que perpassou décadas sendo base teórica do Serviço 

Social em seus primeiros passos, e que não reconhecendo as expressões da 

questão social como do antagonismo de classes, reconhecia tais demandas como 

“problemas” morais e individuais. 

Nesses moldes, a influência da Igreja Católica norteou a dimensão teórica e 

ética da profissão que tinha como fundamento filosófico o neotomismo, no qual, 

 

Para esse pensamento filosófico de base teológica, o princípio da existência 
de Deus confere uma hierarquia aos valores morais, tendo em vista sua 
subordinação às “leis naturais” decorrentes das “leis divinas” (BARROCO, 
2010, p. 91). 

 

A base neotomista nada mais é do que princípios e valores da fé religiosa e 

que a Igreja Católica, instituição de caráter religioso fundamentada no cristianismo, 

dá um direcionamento político e ideológico. É, portanto, o momento em que a Igreja 

busca a recristianização da sociedade e encontra na “questão social” campo de 

execução de sua Doutrina Social14. 

No Serviço Social a prática moral, o moralismo, a fundamentação filosófica 

neotomista e a perspectiva positivista fundamentaram o primeiro Código de Ética15 

dos assitentes sociais no Brasil. No campo do exercício profissional, destaque para 

aquelas que tinham “vocação” e que dispunham de um perfil ético-moral, sensíveis e 

caridosas, atributos considerados de natureza feminina. 

                                            
14 O final do séc. XIX é marcado por significativas mudanças estruturais no campo da economia, o 
que incide diretamente no âmbito social. A 2ª Revolução Industrial representou não apenas uma 
mudança tecnológica, mas fundamentalmente, transformações no mundo do trabalho. A época torna-
se caracterizada pela ascensão da burguesia ao poder em diversos países da Europa Ocidental, 
Estados Unidos e Japão. O desenvolvimento industrial requer a mão de obra de um operariado que a 
única coisa que tem a oferecer é sua força de trabalho e depende dela para sobreviver. Essa nova 
realidade faz superlotar os grandes centros urbanos e as condições de trabalho e de vida das massas 
populacionais que tornaram-se marcadas por grande exploração e miséria. Esse cenário fez emergir 
o chamado “movimento operário” na perspectiva de lutar contra a situação imposta pelos capitalistas, 
tal movimento ancorava-se nas correntes teóricas do marxismo e do anarquismo e reinvidicavam por 
garantias nos campos dos direitos sociais e políticos dos trabalhadores. Essas tendências iam 
contrárias aos paradigmas da Igreja Católica e acabou por diminuir a influência da instituição religiosa 
na vida dos(as) trabalhadores(as). Em resposta a essa situação, a igreja emite o seu primeiro 
documento manifestando suas preocupações sociais, a Encíclica Rerum Novaru (pelo Papa Leão 
XIII). Em destaque no texto visualiza-se a crítica ao socialismo, e, abordava o ideário de que os 
pobres se conformassem com sua condição e que os ricos fossem menos cruéis, incitava ainda, que 
fossem mais justos e caridosos.  
 
15 No Brasil, os pressupostos neotomistas e positivistas fundamentam os Códigos de Ética 
Profissional de 1948 a 1975. 
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Essa perspectiva também marcou o cenário do Serviço Social em sua origem 

e perdurou durante décadas. Tanto no contexto da América-Latina, quanto no 

contexto europeu e do Brasil. A influência do Serviço Social europeu e norte-

americano são as referências do desenvolvimento da profissão no Brasil, no Rio 

Grande do Norte e no município de Mossoró. 

O que buscamos aqui, sobretudo, apreender é em que medida o Serviço 

Social como profissão hoje traz ainda consigo de marcas do passado de sua origem 

religiosa. E em que dimensão a fé religiosa e as instituições religiosas (igrejas) ainda 

simbolizam influentes formadoras de opiniões e práticas no exercício profissional de 

assistentes sociais no Brasil e mais particularment em Mossoró/RN. 

Neste prisma, o estudo sobre a influência religiosa no exercício profissional 

das(os) assistentes sociais se dá pensando a religião cristã, em seu ramo católico e 

protestante, expressões de fé mais efervescentes no cenário latino-americano, e 

sobretudo, no Brasil, enquanto instituições sociais que exercem determinadas 

funções na sociedade, mas, que as diversas ideologias que as norteiam podem ir de 

encontro às questões abarcadas como demandas atuais do Serviço Social. 

Nessa perspectiva, entendendo que o Brasil é um país que grega diversas 

tradições e culturas, portanto, um território misto de expressões de fé, e que as 

crenças aqui vislumbradas são fruto também das diversas religiões presentes no 

mundo, o estudo que discorreremos apresenta os principais aspectos de algumas 

religiões na perspectiva de conhecermos as características centrais destas, e, 

identificarmos e construirmos as protoformas explicativas para a relação do Serviço 

Social com a Religião. 

Ressaltamos que o estudo supramencionado contribui de forma direta na área 

de fundamentos do Serviço Social uma vez que, estimula o debate sobre a formação 

e do exercício profissional bem como sua intervenção à partir de seus elementos 

históricos. Outro ponto significativo da contribuição da presente dissertação ao 

Serviço Social é contemplar anseios no que se refere ao entendimento das suas 

especificidades, tendo em vista que o temos como componente de enraizamento e 

formação das dimensões ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativa, 

pois a realidade dinâmica e complexa que precisa ser desvelada no exercício de 

apreensão da realidade e das contradições do cotidiano profissional estimula o 

debate e proporciona uma atualização daquilo que é posto ao Serviço Social, bem 

como no direcionamento do profissional para o que lhe é demandado. 
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É míster ressaltar que trabalhamos com uma série de indicadores16 

referenciais para a análise que nos dão uma melhor direção para apreendermos em 

que situações a relação da religião (leia-se a ideologia religiosa) esbarra no 

exercício profissional; são estes: aborto, homossexualidade, adoção de filhos por 

casais homoafetivos e divórcio.  

Dito isto, seguimos este texto introdutório abordando os caminhos percorridos 

da nossa pesquisa por meio de recursos metodológicos que tornaram viavél a 

realização da mesma. 

A pesquisa exploratória realizada foi de caráter qualitativo visto que, segundo 

Richardson (2012) 

 

[...] as investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm como 
objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que 
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade 
de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 
contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 
maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 
comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 2012, p. 80).  

 

Este contempla o desenvolvimento do nosso objetivo geral, qual seja: 

Identificar e analisar a influência religiosa no exercício profissional das(os) 

assistentes sociais do município de Mossoró-RN na operacionalização da Política de 

Assistência Social; bem como dos objetivos específicos que seguem: Construir perfil 

sócio religioso dos profissionais de Serviço Social com atuação na Política de 

Assistência Social, no município de Mossoró-RN; Identificar manifestações de 

expressões e influência religiosa no exercício profissional das(os) assistentes sociais 

na área da Assistência Social, no município de Mossoró-RN; Investigar os reflexos 

das manifestações religiosas na relação com usuários no atendimento as suas 

demandas. 

Para a materialização dos objetivos propostos realizamos inicialmente uma 

seleção das instituições operacionalizadoras/executoras da política de Assistência 

Social no município de Mossoró/RN, observando a sua localização de acordo com 

                                            
16 Esses indicadores são entendidos aqui como parametros para avaliarmos a incidência do 
pensamento religioso sobre as referidas questões que se apresentam ao Serviço Social nos seus 
espaços de exercício profissional.   
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zonas geográficas (norte, sul, leste e oeste) para a realização de entrevistas com 

respectivos profissionais de Serviço Social. 

Posteriormente, realizamos levantamento bibliográfico sobre a temática e 

particularmente sobre a trajetória do Serviço Social como profissão no Brasil. Nesse 

contexto, o processo metodológico constou de revisão bibliográfica sobre os temas 

Serviço Social e Religião, visitando tanto a literatura clássica das Ciências Sociais, 

quanto do Serviço Social. 

A pesquisa documental, possiblilitou o processo de investigação no âmbito da 

regulamentação da profissão do(a) assistente social e da política de assistência 

social com destaque para os Parâmetros Para a Atuação de Assistentes Sociais na 

Política de Assistência Social, a Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº 

8.662/1993), e o Código de Ética Profissional de 1993.  

A pesquisa de campo se deu com a realização de entrevistas semi 

estruturadas com 9 assistentes sociais com atuação profissional na política de 

assistência social no município de Mossoró/RN, notadamente os(as) lotados(as) em 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).  

As entrevistas semi estruturadas representaram um instrumento importante 

na apreensão dialética dos fenômenos religiosos diante do exercício profissional 

dos(as) assistentes sociais. O uso do método dialético nos possibilitou a 

compreensão das contradições da realidade e dos fenômenos estudados, pois como 

nos afirma Richardson (2012), “a dialética está vinculada ao processo dialógico de 

debate entre posições contrárias, e baseada no uso de refutações ao argumento por 

redução ao absurdo ou falso” (p. 45).  

Enquanto método de análise do material coletado obtido por meio de 

entrevistas semi estruturadas com as(os) profissonais, utilizamos como referência a 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo como instrumento de estudo e análise 

em investigações do tipo qualitativo tem sido utilizada na busca de melhor apreender 

uma comunicação ou discurso, extraindo seus aspectos mais relevantes. Esta, no 

presente estudo apresenta-se como pertinente ao processo de leitura e 

interpretação dos dados a serem coletados nas entrevistas, contribuindo para uma 

melhor compreensão do objeto de estudo e da temática (BARROS e LEHFELD, 

1990).  

O presente trabalho está estruturado três capítulos, mais a introdução e a 

conclusão. Na Introdução apresentamos o tema, contextualizamos nossas 
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categorias, situamos o objetivo que a pesquisa pretendeu alcançar, a justificativa da 

escolha da temática, a relevância social e acadêmica do estudo, os procedimentos e 

instrumentos metodológicos abarcados, bem como a organização/estruturação do 

trabalho. 

O segundo capítulo intitulado RELIGIÃO E MARXISMO aborda o debate da 

religião á partir da leitura das obras do “jovem Marx” e como o marxismo situa a 

religião em algumas de suas categorias, para tanto, subdividimos o capítulo em dois 

itens: Traços gerais sobre religião e marxismo, que é composta por três pontos, 

sendo: O debate religioso no contexto do jovem Marx; A ideologia religiosa na vida 

social; e Religião e Estado. E a segunda parte: Em comunhão: a religião e o 

socialismo em caminhos cruzados que argumenta sobre a relação da religião e o 

socialismo intercalados com as concepções marxistas que adentram a igreja á partir 

de alguns movimentos teológicos. 

O terceiro capítulo, RELIGIÃO NO BRASIL: aspectos históricos e desafios 

contemporâneos faz um passeio pela história do Brasil e apresenta em seus sub-

itens algumas particularidades vivenciadas pelas religiões mais influentes no país. 

Está organizado em uma parte sendo: O Cristianismo no Brasil, dividido em: O 

Catolicismo de esquerda no Brasil: a Teologia da Libertação e A eclosão das igrejas 

neopentecostais.  

O quarto capítulo intitulado SERVIÇO SOCIAL E RELIGIÃO: A INFLUÊNCIA 

RELIGIOSA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS EM 

MOSSORÓ/RN apresenta a relação do Serviço Social com a temática; é onde 

fazemos um passeio pela história do Serviço Social por meio de dois sub-itens, 

sendo o primeiro A Religião e o Serviço Social: aspectos históricos e teóricos, que 

traça os elementos centrais da relação do Serviço Social com a religião, sobretudo, 

em sua gênese, e, por último, A influência religiosa no exercício profissional em 

Mossoró/RN: tradição ou contradição? onde situamos nossas análises fruto da 

pesquisa realizada para este fim. 

Ao fim destas apreciações, a apreensão dos nossos resultados nas 

Conclusões, onde expomos as principais considerações acerca do estudo seguido 

das Referências.  
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2. RELIGIÃO E MARXISMO 
 

2.1 Traços gerais sobre religião e marxismo 
 

Por volta de 1844, na França, Karl Marx começa a escrever esboços do que 

posteriormente fundamentariam sua teoria do materialismo histórico e dialético. A 

motivação de sua militância e produção intelectual tem início junto aos jovens 

hegelianos, mas teve a escrita de dois textos, particularmente, como marco do 

rompimento com esta corrente, se enveredando por outros caminhos em busca de 

compreender a realidade histórica e social alemã. Integram estes escritos A Questão 

Judaica e a Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, publicados nos 

Anais Franco-Alemães, revista publicada em Paris. 

Estas duas obras representam em termos de maturidade teórica e cronológica 

o período em que chamamos do “jovem Marx”, e, por conseguinte, ambas as 

produções agregam o contexto da religião na Alemanha. A transição do Jovem Marx 

para o Marx em sua maturidade acontece gradativamente ao longo do curso da 

história e do tempo, como acredita-se que é o caminho que deve perpassar o 

conhecimento, partindo da compreensão de que um pensamento só pode ser 

compreendido em sua historicidade. 

O pensamento de Marx nesse primeiro momento já evidencia preocupações 

humanistas e filosóficas sobre a compreensão do capitalismo; nas duas obras 

citadas observa-se o olhar de Marx sobre a "emancipação humana" e da questão 

dos judeus na Alemanha, que leva à crítica do Estado, da sociedade burguesa e da 

propriedade privada. Mas é a partir da Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de 

Hegel, que Marx começa a dar as primeiras nuances aos fundamentos de sua teoria 

da revolução. 

Dito isto, partimos da compreensão de que a crítica da religião e da teologia 

nesta fase do jovem Marx deve ser analisada como uma crítica do direito e da 

política. Este item irá abordar estes elementos á partir das duas obras referenciadas, 

trazendo para o debate as contribuições de Marx para pensarmos a religião em 

torno dessas questões e posteriormente na sua relação com o Serviço Social como 

profissão. 
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2.1.1 O debate religioso no contexto do jovem Marx 
 

  São comuns as formulações de teses que defendem a incompatibilidade entre 

o marxismo e a religião, pois geralmente partem da premissa de que a teoria social 

da formação do indivíduo fundamentada em Marx é divergente da concepção de 

homem criado por Deus na perspectiva da crença judaico-cristã, o que implica a 

compreensão de que seja o materialismo histórico e dialético ateísta, bem como 

outras correntes do materialismo que tentam entender a realidade a partir das 

categorias trabalho e alienação, que são centrais no referido aparato 

teórico/metodológico.  

 De acordo com Fernando Martínez Heredia em prefácio ao livro Sociologia da 

Religião, de François Houtart, do ponto de vista teórico, a compreensão do 

marxismo contraposto à religião repousa no argumento de que  

 

O marxismo seria a ciência por excelência, aquela onde encontram sua 
explicação definitiva todas as ciências e todos os conhecimentos; a ciência 
mesma seria a atividade mais prestigiosa e seu ditame o decisivo. A religião 
seria um não conhecimento e, além disso, um inimigo do conhecimento. O 
marxismo seria ao mesmo tempo o triunfo final do materialismo sobre o 
idealismo, combate ventilado ao longo de toda a história da filosofia; a 
religião seria a forma mais aberta, inclusive obscurantista, do idealismo. O 
marxismo portaria então as antíteses irredutíveis: “ciência-religião” e 
“materialismo-religião” (HOUTART, 1994, p. 11). 

    

Não queremos considear a religião como uma ciência, aliás, acreditamos que 

ela não é e nem se pretende a isso, já a teoria marxista aborda, em linhas gerais, a 

forma como o homem produz e reproduz sua sobrevivência, como o homem ao 

longo da história atende às suas necessidades materiais. De acordo com os autores 

que seguem esta corrente, tais necessidades materiais exercem uma influência 

determinante sobre as outras esferas da vida social, onde encontramos a religião, e 

também a cultura, as instituições políticas e jurídicas. 

 Lenin (1905) também faz uma crítica à religião e interpreta o “ópio do povo” 

nas seguintes palavras: 

 

A religião é uma das formas de opressão espiritual que pesa em toda parte 
sobre as massas esmagadas por seu perpétuo trabalho para outros, pelas 
privações e pelo isolamento. A impotência das classes exploradas na luta 
contra os exploradores gera tão inevitavelmente a fé numa vida melhor após 
a morte como a impotência dos selvagens na luta contra a natureza gera a 
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fé em deuses, diabos, milagres etc. Àquele que toda vida trabalha e passa 
necessidades, a religião ensina a resignação e a paciência na vida terrena, 
consolando-o com a esperança da recompensa celeste. E àqueles que 
vivem do trabalho alheio, a religião ensina a filantropia na vida terrena, 
propondo-lhes uma justificação muito barata para sua existência de 
exploradores e vendendo-lhes a preço módico bilhetes para a felicidade 
celestial. A religião é o ópio do povo (LENIN, 1905, p. 1). 

 

Lenin foi um dos maiores marxistas e suas obras ainda são hoje 

extremamente atuais, pois, respondem à leitura da realidade após séculos. Quando, 

na citação, parafraseia Marx em sua frase clássica, entende, a partir do contexto da 

disputa entre o ideário socialista e o ideário capitalista protagonizado/vivenciado por 

lenin, a diferenciação da Religião com relação à fé, e traz exemplos claros que 

evidenciam que são os homens os criadores da religião, e não a religião que cria os 

homens. 

Afirma, mais uma vez Heredia em prefácio à obra de Houtart (1994) como 

argumento para essa discussão: 

 

[...] a crítica feita por Marx à religião em seus textos de juventude tem, 
desde muito cedo, pontos de partida alheios e opostos aos que tinha então 
o pensamento burguês crítico da religião. O que talvez ajudaria um tanto na 
tarefa de superar as discussões em torno da famosa frase relativa ao ópio 
do povo, tão retirada do seu contexto e de seu significado nas ideias de 
Marx, ao mesnos para defini-la em seus contextos atuais. (...) o fundamental 
do pensamento marxista que é útil para conhecer e compreender a religião 
não são exatamente as passagens ou fragmentos de Marx, Engels ou Lenin 
com relação à religião, mas sim o conjunto de sua teoria e o método 
(HOUTART, 1994, p. 12-13). 

  

 

A crítica de Marx a religião só pode ser justificada diante das circunstâncias 

em que a realidade se apresenta então o problema que se apreciava não era a 

religião em si, mas o fruto de sua necessidade: a sociabilidade capitalista que 

oprimia o trabalhador e eliminava todas as aspirações de esperança de superação 

daquela condição, tanto é que em O Capital, Marx (1985) mais uma vez se refere à 

religião e à luta contra o capital:  

 

O reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando as 
circunstâncias cotidianas, da vida prática, representarem para os homens 
relações transparentes e racionais entre si e com a natureza. A figura do 
processo social da vida, isto é, do processo da produção material, apenas 
se desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
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homens livremente socializados, ela ficar sob seu controle consciente e 
planejado. Para tanto, porém, se requer uma base material da sociedade ou 
uma série de condições materiais de existência, que, por sua vez, são o 
produto natural de uma evolução histórica longa e penosa (MARX, 1985, p. 
76).  

 

Em outras palavras, entendemos que a necessidade da religião, tida como o 

reflexo religioso, só será desnecessária quando as relações forem modificadas, 

particularmente, as relações do processo de produção material. A supressão da 

religião só será possível no campo da emancipação humana. 

Os estudos de Karl Marx, em destaque a questão religiosa, faz referência ao 

momento histórico pelo qual o autor vivenciava o que nos leva a identificar 

significativas mudanças em seus escritos. São nas obras do jovem Marx que mais 

encontramos reflexões sobre a religião, sobretudo, em análises às críticas feitas a 

Bruno Bauer, o mesmo que propunha a emancipação do plano espiritual. Nas 

palavras de José Paulo Netto em prefácio à obra Para a Questão Judaica (MARX, 

2009), para Bauer, “a arma da crítica filosófica seria o único e suficiente instrumento 

libertador” (p.16). Sua crítica se fundamentava à necessidade da libertação do 

espírito do poder da religião cristã. 

Outro pensador influente que atraía a atenção de Marx foi Ludwig 

Feuerbach17, o qual em suas obras situa a categoria religião como consubstancial à 

história humana, “propôs substituir a religião cristã pela religião da humanidade” 

(MARX, 1998, p. 13)18, Feuerbach se atribuia do termo alienação como significado 

das projeções dos humanos na figura de Deus. Ou seja, em Deus é que os homens 

criam suas qualidades de bondade, amor, sabedoria, justiça, sendo assim, portanto, 

o Deus no cristianismo seria uma criação do homem que retira da essência humana 

as qualidades citadas, e destina à vontade de Deus.   

Textos como “Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel” (1843), 

“Para a questão judaica” (1844), e ainda “A ideologia alemã” (1846) sendo este 

último o qual sinaliza o nascimento do materialismo histórico, teoria e metodologia 

                                            
17 Ludwig Andreas Feuerbach viveu entre 1804 e 1872, foi um filósofo alemão que como Marx, 
também seguiu Hegel por algum tempo, rompendo posteriormente, na década de 1830 mais 
especificamente, e voltando-se para o materialismo. Escreveu, entre outras obras, Pensamentos 
sobre Morte e Imortalidade (1830), Crítica da Filosofia Hegeliana (1839) e A Essência do Cristianismo 
(1841), esta última podemos dizer que foi a mais significativa do ponto de vista da influência sobre o 
pensamento de Marx e Engels.    

 
18 Conclusões extraídas das reflexões feitas por Jacob Gorender em introdução à obra “A ideologia 
alemã” em edição da ed. Martins Fontes em 1998. 
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da ciência social associada aos nomes de Marx e Engels; se constituem na forma 

embrionária teórica que anos mais tarde conceberia a teoria social de Marx. A sua 

pouca idade e maturidade intelectual ancorava-se em nomes fundamentais à sua 

época, mas segui-los de forma ortodoxa jamais seria a maior característica atribuída 

ao jovem Marx em idade, ideiais e ideais.   

O campo religioso, embora não fosse categoria central de Marx, que à época, 

dava seus primeiros passos na formulação de sua posterior teoria social 

reconhecida, tem em suas primeiras obras reflexões que nos possibilitam hoje 

transcorrer sobre a relação da religião e, sobretudo, sua influência no contexto social 

da Alemanha do século XIX.  

Situamos neste texto as obras “Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de 

Hegel” escrita em fins de 1843 e início de 1844, e “Para a Questão Judaica” datado 

de 1844.19  

Em “Para a Questão Judáica” Marx expõe como problema central a condição 

cívico-política dos Judeus na Alemanha e tece críticas ao pensamento de Bauer20 

sobre este assunto. 

Para Bauer, num Estado cristão ninguém está emancipado, e referenciando-

o, Marx escreve: 

 

Na Alemanha, ninguém está politicamente emancipado. Nós próprios não 
somos livres. Como havemos nós de vos libertar? Vós, judeus, sois 
egoístas, quando exiges para vós, como judeus, uma emancipação 
particular. Como alemães, teríeis [era] de trabalhar pela emancipação 
política da Alemanha – como homens, pela emancipação humana – e 
[teríeis era] de sentir a espécie particular da vossa opressão e do vosso 
aviltamento, não como exceção à regra, mas, antes, como confirmação da 
regra (MARX, 2009, p. 39). 

 

O problema que se coloca à época já se firmava numa perspectiva de religião 

para além das crenças e valores, a magia já tinha sido abduzida pela religião em sua 

forma institucional e ideologicamente manipuladora. O reconhecimento do Estado 

                                            
19 As obras do jovem Marx não se limitam a essas duas citadas, no entanto, são nestas onde mais 
encontramos as suas contribuições para pensar o campo religioso. 
 
20 Bruno Bauer viveu entre 1809 e 1882, foi um filósofo, teólogo e historiador alemão. Bauer estudou 
a origem histórica do cristianismo e se debruçou sobre o Novo Testamento chegando a afirmar que 
o Cristianismo primitivo foi reflexo do estoicismo (pensamento filosófico criado por Zenão de Cício na 
Grécia Antiga que preza pela fidelidade ao conhecimento) - mais que do judaísmo.  
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cristão como legítimo é prova dessa relação de opressão à diversidade cultural 

religiosa que não tinha espaço de diálogos. 

O que estava em jogo era a emancipação política dos alemães, que 

encontrava conflitos na divisão entre cristianismo e judaísmo. Sobre isso, Marx traça 

as seguintes indagações: 

 

Quando o judeu quer ser emancipado do Estado cristão, deve exigir que o 
Estado cristão abdique do seu preconceito religioso. Abdica ele, o judeu, do 
seu preconceito religioso? Tem ele, portanto, o direito de exigir a outrem 
essa renúncia à religião? (MARX, 2009, p. 40). 

 

Um Estado cristão dificilmente reconheceria e emanciparia os judeus, para 

além de uma oposição política e ideológica, os alemães viviam em oposição 

religiosa. A solução de Bauer, para a “questão judaica” se dava pela supressão da 

religião pelo Estado, sendo pois, esta diretamente relacionada às condições cívico-

políticas dos judeus. Em outros termos, o que levaria a emancipação política, seria a 

partir da emancipação religiosa. 

 

A forma mais rígida da oposição entre o judeu e o cristão é a oposição 
religiosa. Como se resolve uma oposição religiosa? Pelo fato de a tornar 
impossível. Como se torna uma oposição religiosa impossível? Pelo fato de 
se suprimir a religião (MARX, 2009, p. 41). 

 

Em Marx, essa questão não é ressaltada, já que para Marx, a crença em 

religião não é incompatível com a emancipação política. Ele critica em Bauer a 

elevação da questão religiosa como categoria máxima para a solução do conflito, 

quando, pois, o maior interesse se situa na emancipação política na Alemanha. No 

entanto, as raízes desse conflito seriam de fato religiosas? As grandes religiões do 

mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm figuras e características em 

comum, são monoteístas, acreditam na origem da vida à partir de Adão e Eva, foram 

originárias no oriente médio, além de que Cristo era judeu. Portanto, a questão 

talvez fosse muito mais política do que religiosa.  

Marx então responde que: 

 

A questão da relação da emancipação política com a religião torna-se para 
nós a questão da relação da emancipação política com a emancipação 
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humana. Nós criticamos as fraquezas religiosas do Estado político 
criticando o Estado político – abstraindo das fraquezas religiosas – na sua 
construção mundana (MARX, 2009, p. 47). 

  

Salientamos aqui que neste período (1843), Marx nos apresentava a 

discussão da emancipação humana21 por vias da revolução como uma ideia central, 

esse ponto de vista se apresenta de forma mais explícita no “Manifesto do Partido 

Comunista”. Por isso, embora Marx aponte a possibilidade da emanciapação 

política22, sem que careçam suprimir sua religião e sua cultura, ele não traz para o 

cenário a discussão da emancipação humana. É perceptível que a crítica a 

Economia Política estava em sua forma embrionária, por isso não é colocada como 

resposta ao cenário político e social, este é o momento em que Marx transita da 

democracia radical ao comunismo e a partir de então, trataria a Economia Política 

como chave do debate aos condicionantes sobre as esferas da vida social. 

A religião está no campo dos elementos culturais que compõem a sociedade, 

em suas obras primeiras Marx reconhece essa condição, mas o que não se pode 

desconsiderar é que o fenômeno religioso à época já exercia influências políticas no 

escopo da sociedade, mantendo direta relação com o Estado e assim, intimamente 

relacionando às condições da vida humana. Nestas linhas, impossível deslocar o 

fenômeno religioso do mundo burguês. 

Em “Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Introdução” 23, 

Marx expõe a necessidade de realizar uma inversão materialista da filosofia 

hegeliana de cunho conservador e ancorado, nas palavras de Feuerbach em uma 

teologia racionalizada. 

A crítica marxista da religião se dá em vistas de uma das mais clássicas 

frases do pensador: “A religião é o ópio do povo”, fragmento encontrado nesta obra 

e que vem sendo interpreta de diversas formas, em grande maioria, sendo 

                                            
21 A emancipação humana é a nosso ver o objetivo maior do marxismo, na medida em que deve 
simbolizar a eliminação da exploração do homem pelo homem e ter como atores principais desse 
cenário a classe verdadeiramente revolucionária: o proletariado. A emancipação humana é a 
eliminação da sociedade de classes.  

 
22  Na análise do processo histórico feito por Marx ainda em sua juventude, enfocando a realidade da 
Alemanha do séc. XIX, a crítica da emancipação política foi um avanço frente às relações de servidão 
que se evidenciavam na sociedade de modo cada vez mais intensificados pelas relações de 
produção. No entanto, a emacipação política por si só trazia embuída consigo um projeto da 
burguesia que não elimina a exploração do homem pelo homem.  

 
23 Utilizamos daqui por diante esta titulação em referência à edição da editora Expressão Popular do 
ano de 2010. 
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destacada de sua ideia primeira e permeando-a de significados difusos. Mas a 

negligência interpretativa é encontrada justamente na carência da continuidade do 

raciocínio do texto em que a frase está inserida: 

 

A miséria religiosa é, num aspecto, a expressão da miséria real e em outro, 
o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura 
atormentada, a alma de um mundo sem coração, da mesma forma que é o 
espírito das situações desprovidas de espírito. É o ópio do povo (MARX, 
2010, p. 30-31). 

 

Mais uma vez retomamos essa discussão de modo mais enfático para 

afirmarmos que a religião é o depósito de esperança das pessoas diante da sua 

realidade. A proposta de Marx é que a crítica da religião permita ao homem pensar 

de forma racional e para que ele se ancore na verdade. 

Quando Marx escreveu a passagem mencionada ainda era um discípulo de 

Feuerbach. Sua análise da religião ainda não se fazia com referência a divisão da 

sociedade em classes e aos condicionantes históricos, portanto, consideramos que 

neste estágio sua obra se encontrava na forma “pré-marxista”. No entanto, já 

expunha uma noção dialética e contraditória acerca da religião e religiosidade.  

Na Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, encontra-se o 

centro do pensamento filosófico de Marx, e no decorrer do seu desenvolvimento do 

texto se mostra o Marx político e revolucionário, é onde então encontramos resposta 

para a pergunta feita na obra anteriormente citada, qual seja: 

 

Onde está então a possibilidade positiva da emancipação alemã? 
Eis a resposta: na formação de uma classe radicalmente acorrentada, uma 
classe da sociedade civil que não constitui classe da sociedade civil, uma 
camada social que seja a dissolução de todas as camadas sociais, um setor 
que possua caráter universal em virtude dos seus sofrimentos universais e 
que não se arrogue um direito particular já que é vítima não de uma injustiça 
particular mas da injustiça por excelência, que não possa mais provocar a 
título histórico mas somente humano, que não se encontre em oposição 
unilateral às consequências mas sim em oposição multilateral às 
circunstâncias do sistema político alemão; enfim, um setor que não possa 
se emancipar sem se emancipar de todos os outros setores da sociedade, 
emancipando assim todos os outros setores da sociedade; o qual, numa 
palavra, representa a perda total do ser humano e que, portanto, só pode 
conquistar-se por meio da recuperação completa do ser humano. Essa 
dissolução da sociedade como camada social particular é o proletariado 
(MARX, 2010, p. 54). 
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É notadamente neste momento em que Marx assume seu compromisso com 

a classe trabalhadora e volta então seus estudos para o campo da economia 

política.  

 

2.1.2 A ideologia religiosa na vida social 
 

Foi de Feuerbach a primeira proposta de aliar a religião à alienação. Alguns 

autores apontam a crítica da religião como o mais importante em sua obra. Sua 

crítica se situa na projeção dos atributos de bondade, amor, justiça, dentre outras 

qualidades sendo ligadas a Deus, quando na verdade essas características são 

disseminadas pelos homens para os homens. 

Nas palavras de Celso Frederico (2010) em prefácio à obra “Contribuição à 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Introdução” 24 esclarece que:  

 

Cristo é homem: na religião, o homem, sem saber, adora o próprio homem. 
Os religiosos afirmam que Deus é justo, bom e poderoso, mas esses 
atributos são humanos. Na religião, os homens adoram inconscientemente 
os seus próprios atributos que deles se separaram, se alienaram. Religião e 
alienação: é um processo através do qual o homem se separa de si e 
projeta os seus próprios atributos (a justiça, a bondade, o poder, etc.) numa 
figura inexistente (MARX, 2010). 

 

A proposta de Feuerbach é de uma filosofia materialista em que o homem 

desmistifique sua alienação religiosa e substitua seu culto às ilusões da religião, 

para adorar a própria humanidade.  

Posteriormente Marx retoma essa concepção de alienação, mas não para 

aplicá-la apenas ao fenômeno da religião e sim a realidade em sua totalidade.  

Para além da religião em seu sentido espiritual e mágico, as expressões de 

religiosidade estão persuadidas por ideologias que agregam a combinação de 

manipulações financeiras, lavagem cerebral e em uma dimensão mais crítica, o 

anticomunismo e assim a conservação das estruturas do passado.  

Ressalta-se que as religiões materializam-se nas igrejas como instituições 

sociais. A igreja cristã de forma genérica está situada em uma sociedade de classes 

e sabemos que nesta sociedade as relações são mediadas pelos interesses de 

classe. Com a religião não é diferente.  

                                            
24 Em edição da editora Expressão Popular, 2010. 
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Na igreja, instituição social inserida no contexto de relações de interesses de 

classe, da busca por poder e hegemonia, têm em seus discursos, através de seus 

representantes líderes, uma ferramenta nas mãos de uma classe dirigente que nem 

sempre está comprometida com a ideia primeira difundida por Cristo: o amor. 

Aqui se rompe então a figura do Cristo com o cristianismo, pois neste estágio, 

a concepção de quem diríamos ser o maior revolucionário da história da 

humanidade 25, também foi vítima de difusas interpretações negligentes, repletas de 

interesses revestidos de religiosidade e mitos. 

Essa noção construída a partir de desmembramentos do cenário religioso 

atual nos conduz a conclusão de que a religião circunda dois campos de interesses 

distintos, de um lado os interesses conservadores, sobretudo, com a proliferação do 

neopentecostialismo 26, mas por outro lado, nos leva a crer que a igreja também é 

capaz de favorecer, no escopo de sua função social, concepções e práticas não 

conservadoras, e por que não dizer, revolucionárias. Prova disso se visualiza com a 

Teologia da Libertação, movimento que eclodiu no Brasil a partir dos anos 1960, 

onde vemos a aparição de pensadores religiosos que empregam conceitos 

marxistas e convidavam para lutas pela emancipação social além da militância de 

base 27. 

Em retrato do cenário brasileiro, não podemos desconsiderar a influência da 

religião em movimentos de cunho socialista-marxista tanto dentro da igreja cristã 

católica, bem como por entidades da sociedade civil de cunho polítici-partidário. 

Como exemplo as CEBs (Comunidades Eclesiais de Bases) 28, o MST (Movimento 

                                            
25 Por acreditarmos que Jesus, como outras importantes figuras que pautaram outras religiões 
exerceram (ou ao menos tentaram) modificar as relações à sua maneira. Jesus Cristo tinha como 
“arma” o amor, que foi e é até hoje negado, mas deixou um legado de ensinamentos que podem ser 
utilizados na conteporaneidade como mecanismo teórico e prático que venha a contribuir no processo 
de superação dessa sociabilidade.   
 
26  Sobre este assunto ver capítulo cinco desta dissertação. 
   
27 Sobre este assunto ver no capítulo cinco desta dissertação.  

 
28 Ao nível da Igreja, a grande mudança foi a emergência das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), principalmente no Brasil, onde elas reunem milhões de cristãos, da mesma forma que, em 
menor escala, no conjunto do continente. A comunidade de base é um pequeno grupo de vizinhos 
que pertencem a um mesmo bairro popular, favela, vila ou zona rural, e que se reúnem regularmente 
para ler a Bíblia e discutí-la à luz da sua própria experiência de vida. (...) Pouco a pouco os debates e 
as atividades da comunidade se ampliam, geralmente com a ajuda do clero progressista, e ela 
começa a assumir tarefas sociais: lutas por habitação, eletricidade e água dentro das favelas, luta 
pela terra no campo. Em alguns casos, a experiência dessas lutas conduz à politização e à adesão 
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dos Trabalhadores Sem Terra), a CUT (Central Única dos Trabalhadores), a JOC 

(Juventude Operária Católica), a Juventude Universitária Católica (JUC) e de alguns 

partidos políticos como o PT (Partido dos Trabalhadores), dentre outros partidos que 

em sua gênese se colocavam como partidos de esquerda e tiveram como base as 

articulações políticas que tiveram em sua formação primária alianças de grupos 

religiosos que militam em favor das bandeiras de luta de interesses das classes 

oprimidas e mantém em sua essência a identidade de cristãos e a opção pelos 

pobres.  

Tanto no seio da Igreja, como nas articulações polítiticas dentro dos 

Movimentos Sociais, é nítido o viés ideológico que influencia a conduta de vida das 

pessoas. 

Nas palavras de Chaui, 

 

A ideologia é uma das maneiras pelas quais as sociedades históricas 
buscam oferecer a imagem de uma única cultura e de uma única história, 
ocultando a divisão social interna (CHAUI, 2000, p. 378).   

 

Seria, portanto, a manutenção de um conjunto de ideias e valores que 

baseados em um interesse particular, são disseminados como meio de contensão 

de novas ideias.  

Mas, no tocante às influências religiosas a verdade é que “a religião está mais 

próxima de nossa experiência pessoal do que desejamos admitir” (ALVES, 1981, p. 

4). O que se percebe de grande diferencial são os distintos investimentos simbólicos 

que cada cultura imprime, pois,  

 

Um rápido olhar para o mundo ao redor mostra que a religião desempenha 
um papel bastante significativo na vida social e política de todas as partes 
do globo. Ouvimos falar de católicos e protestantes em conflito na Irlanda do 
Norte, cristãos contra mulçumanos nos Bálcãs, atrito entre mulçumanos e 
hinduístas na Índia, guerra entre hinduístas e budistas no Sri Lanka. Nos 
Estados Unidos e no Japão há seitas religiosas extremistas que já 
praticaram atos de terrorismo. Ao mesmo tempo, representantes de 
diversas religiões promovem ajuda humanitária aos pobres e destituídos do 
Terceiro Mundo. É difícil adquirir uma compreensão adequada da política 
internacional sem que se esteja consciente do fator religião (GAARDER, 
2005, p. 16). 

 

                                                                                                                                        
de inúmeros animadores ou membros das CEBs aos partidos de classe ou às frentes revolucionárias 
(LÖWY, 1991, p. 46). 
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Isso ocorre porque no percurso do tempo, como já citado anteriormente, a 

religião se institucionaliza e passa a usufruir-se de interesses ideológicos para se 

firmar como instância de poder político, cultural e social. Como cita Chaui: “a 

ideologia, enquanto teoria, passa a ter um papel de comando sobre a prática dos 

homens, que devem submeter-se aos critérios e mandamentos do teórico antes de 

agir” (CHAUI, 1980, p. 11), e a religião passa assim a se constituir em um universo 

complexo, conflitivo e contraditório. 

Na história da humanidade, um dos mais citados casos de extermínio humano 

ancorados em uma conduta ideológica, pode-se dizer do período da Alemanhã 

nazista e o contexto da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). 

 

A eclosão do nazismo na Alemanha teve, certamente, características muito 
próprias, e nem todas as manifestações de desumanidade do regime 
hitleriano podem ser encontradas em escala mundial. Mas a verdade é que 
a desumanidade, mesmo em sua forma extrema, não é prerrogativa 
exclusiva da Alemanha de Hitler (KONDER, 2009, p. 25). 

 

A desumanidade se apresenta em diversos campos de interesses de 

hegemonia, no que concerne ao fator religioso, dentro de algumas sociedades que 

legitimam a prática de violência, ou a manutenção de condições de vida desumanas. 

Exemplo disso percebemos nas religiões asiáticas, como, por exemplo, o hinduísmo 

e outras religiões que têm em sua base as sociedades de castas. Nesses casos, a 

religião contribui para manter uma ordem social e econômica hierarquizada, ou seja, 

sem possibilidades de haver mobilidade e mudança social. O caso da Índia tem sua 

particularidade, pois, a sociedade de castas está firmada sobre preceitos religiosos 

muito arraigados, que concebem as desigualdades e diferenças sociais como 

manifestações da vontade divina, são, portanto, naturalizadas, legitimadas e aceitas. 

Logo, a nosso ver, a desumanidade em sua forma mais escancarada ancorada em 

uma ideologia retrógrada ainda, infelizmente, nos é contemporânea.   

Isso se dá porque a ideolgia é base integrante da conduta de vida, mesmo 

que ela surja de forma abstrata, se manifesta na realidade de modo concreto. 

 

[...] o pensamento ideológico é o produto típico de indivíduos que se 
ressentem das condições em que vivem, dentro de um mundo dividido, 
dentro de sociedades que sentem os efeitos da divisão em classes. É o 
produto típico de uma unidade de um todo desintegrado (KONDER, 2009, p. 
73). 
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 Não queremos aqui dizer que a ideologia assuma unicamente um papel 

negativo. A formação de uma consciência ideológica é possível nos moldes de 

perspectivas teóricas como a exemplo o marxismo, mas não se pode desconsiderar, 

segundo Konder (2009), que “a ideologia é uma forma de pensamento 

estruturalmente comprometida com a alienação” (p. 71) é dessa afirmação que 

entendemos a maneira negativa dos marxistas sobre o pensamento ideológico, já 

que ideologia para Marx é alienação. 

Se o pensamento ideológico com influências da religião ainda hoje é 

disseminado, isso se dá pela presença marcante desta no percurso histórico a qual 

a sociedade atravessa. 

 

Num período ainda situado nos primórdios da história escrita da 
humanidade e mesmo nos períodos imediatamente subsequentes, até o 
aparecimento da filsofia grega, a forma exclusiva da consciência ideológica 
(ainda impregnada de elementos de concepção mítica) foi imposta pelo 
rigoroso monopólio da religião (KONDER, 2009, p. 80). 

 

A religião trazia consigo as explicações da realidade que à época a ciência 

não dispunha, de certo, tal monopólio se firma neste elemento. Mas o que não se 

pode desconsiderar é que a religião, mesmo passando por diversas mudanças no 

sentido de práticas, crenças e convicções, trata-se de uma necessidade socialmente 

sentida e a esta característica atribuímos o peso da religião na cultura. 

Nestas linhas, resta-nos a indagação final: seria o marxismo uma perspectiva 

teórica anti-religiosa? Como resposta embasada na visão do jovem Marx este não 

seria um ponto categórico central. Não acarreta certamente a supressão radical da 

religião, pois não partiria da religião à crítica a estrutura da sociedade. Em Konder 

(2009) encontramos uma justificativa pela qual a supressão poderia ocorrer, para o 

autor:  

 

Se a religião manifesta um estado de coisa dentro do qual ela é necessária, 
a única maneira de suprimi-la é agir tendo em vista a modificação de tal 
estado de coisa, de que decorrer a necessidade da religião (KONDER, 
2009, p. 81). 
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O que queremos afirmar é que não se pode desconsiderar que a intolerância 

religiosa também não condiz com a perspectiva de liberdade desenvolvida por Marx 

em sua maturidade, portanto, o problema que se coloca a ser resolvido não é a 

presença ou não da religião, mas sim, o que é gritante aos olhos da religião e da 

sociedade civil como um todo são as necessidades concretas que se apresentam na 

realidade. Das condições concretas da vida humana em sociedade, sobretudo, em 

âmbito econômico o que para nós, conduz aos demais setores das relações sociais. 

Essa foi, portanto, a tarefa do velho Marx refletir quando sua maturidade teórica já o 

permitia ir além do campo da religião, pois, nossa opinião circunda a ideia de que, 

não foi na religião que Marx encontrou o problema maior da sociedade. O que nós 

observamos como problema na religião são investimentos ideológicos que a tornam 

contraditória à sua função principal, além de que, a necessidade da religião nos 

moldes do capitalismo, já rotula um estado de alienação. 

 

2.1.3 Religião e Estado 

 

A religião também se insere nas relações de Estado. No contexto da Europa 

do século XIX ela cumpre um papel ideológico que barra a consciência política e 

conduz os problemas da sociedade para um campo transcendente. Para muitas 

correntes do pensamento, inclusive alguns viésis do marxismo, a religião emprega 

uma posição de conformismo que limita a busca por reformas29. A religião nestes 

moldes, não é interpretada pela vertente da religiosidade como uma proposta de fé 

que visa o amor entre os povos, mas sim como um instrumento de dominação e 

alienação.  

Façamos, portanto, uma indagação: qual seria o interesse entre a relação 

Religião x Estado? A Igreja (instituição religiosa) recebendo “investimento” do 

Estado para seu sustento e acúmulo de riquezas cumpria como retorno a contenção 

das pessoas. Uma revolução jamais se faria por pessoas que se encontram em 

estado de conformação perante as questões sociais, a superação de suas condições 

não se encontrava neste plano, mas sim num plano metafísico, espiritual, onde se 

contemplaria a salvação e o céu. Estrategicamente esse discurso conformista 

                                            
29 O termo reforma é aqui empregado como a busca por conquistas e direitos sociais, mesmo inserido 
num modo de produção que neste período histórico dá seus primeiros passos na industrialização e na 
consolidação do capitalismo. Não simboliza, portanto, um viés reformista.  
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garante a “paz” no sistema econômico do Estado. Em outros termos, temos nesta 

relação uma troca de favores economicamente rentável. 

A crítica da religião para Marx se dá em torno das representaçoes religiosas 

de dominação, onde a crença se resumia nas reproduções exacerbadas de dogmas. 

Quando relacionamos a religião ao Estado, as características formais da religião 

(conjunto de crenças, valores, espiritualidade, metafísica) são colocadas em um 

segundo plano, dando espaço para a adoção de um significado social, da 

perpetuação de uma consciência pautada em ideias tradicionais e conservadoras 

que garantem a manutenção de uma classe sobre a outra. 

Neste prisma, o que não podemos deixar de reconhecer é que Marx estava 

interessado em entender a relação da religião nos moldes do capitalismo. E, sendo 

uma instância necessária do ponto de vista ideológico da contenção do povo para 

sanar as perspectivas revolucionárias, a igreja, dentro da relação de Estado, se 

coloca como uma instituição que exerce influência e poder perante decisões.  

Desde sua formulação, o Estado evidencia sua relação com a Igreja que por 

sua vez se atribui do poder do Estado em vistas de seus interesses particulares de 

perpetuação ideológica e de hegemonia. 

Portelli (1977), pautando-se na teoria de Gramsci expõe então os artifícios 

que a classe dominante se usufrui para a perpetuação de sua hegemonia. Cita: 

 

Gramsci reúne na estrutura ideológica não somente as organizações cuja 
função é difundir a ideologia, mas também todos os meios de comunicação 
social e todos os instrumentos que permitam influenciar “a opinião pública” 
(PORTELLI, 1977, p. 27). 

 

A Igreja, portanto, atua como um aparelho de difusão ideológica, como a 

escola, a família, a imprensa. Por muito tempo a Igreja exerceu um monopólio 

perante as demais instituições citadas. 

A religião foi quem se encarregou de trazer as interpretações de mundo, e de 

impor uma condução moral no curso da história, o que revela até nos nossos dias a 

valorização de um ideário pautado em filosofias de um determinado período histórico 

que não condiz mais com as necessidades da contemporaneidade, e, sobretudo, de 

fundamentações ancoradas no senso comum. 
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O senso comum revela-se um amálgama de diversas ideologias tradicionais 
e da ideologia da classe dirigente – o bom-senso. Porém, seus principais 
elementos são constituídos pelas ideologias tradicionais e particularmente 
pelas religiões – cujo vínculo estreito com o senso comum, mais estreito 
que aquele existente entre senso comum e filosofia, é sublinhado por 
Gramsci. Essas religiões amalgadas não são, unicamente, os diferentes 
aspectos das religiões contemporâneas, mas também as crenças passadas, 
as superstições (PORTELLI, 1977, p. 25) 

 

Com isso, percebemos que não há uma única forma de pensar o mundo, bem 

como não há uma única religião e ainda, não há unidade de pensamentos e 

posturas dentro de uma mesma religião e que nesse emaranhado de perspectivas e 

interesses antagônicos,  

 

[...] o Estado apresenta uma ossatura material própria que não pode de 
maneira alguma ser reduzida a simples dominação política. O aparelho de 
Estado, essa coisa de especial e por consequência temível, não se esgota 
no poder do Estado. Mas a dominação política está ela própria inscrita na 
materialidade institucional do Estado. Se o Estado não é integralmente 
produzido pelas classes dominantes, não o é também por elas 
monopolizado: o poder do Estado (o da burguesia no caso do Estado 
capitalista) está inscrito nesta materialidade. Nem todas as ações do Estado 
se reduzem à dominação política, mas nem por isso são constitutivamente 
menos marcadas (POULANTZAS, 1980, p. 17) 

 

O Estado é, portanto, um espaço de disputa, não apenas político, mas 

também ideológico, e, a religião neste escopo tem um papel que comunga com a 

perspectiva da manutenção de uma ordem social pautada em princípios moralistas e 

conservadores que dificultam a luta pela transformação societária. É nesta linha, de 

pensar a religião como um aparelho ideológico de dominação, que fundamentamos 

aqui a crítica à religião bem como a defesa da manutenção da separação entre 

Estado e Igreja. 

Essa mesma discussão já era pautada por Lenin como componente 

indispensável à Revolução Russa, que já atentava para essa questão em 1905. Em 

matéria publicada no jornal Novaya Zhizn, escreve: 

 

Exigimos que a religião torne-se um assunto privado em relação ao Estado, 
mas não podemos de modo algum considerar a religião um assunto privado 
em relação a nosso próprio partido. O Estado não deve manter conúbio com 
a religião, e as sociedades religiosas não devem ligar-se ao poder estatal. 
Cada um deve ser absolutamente livre para professar qualquer religião ou 
para não reconhecer nenhuma, isto é, para ser ateu, o que todo socialista 
geralmente é. São absolutamente inadmissíveis quaisquer diferenças entre 
os cidadãos quanto a seus direitos conforme suas crenças religiosas. Deve 
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ser totalmente eliminada até mesmo qualquer referência à religião dos 
cidadãos em documentos oficiais. Não deve haver qualquer subvenção a 
uma Igreja estatal nem qualquer pagamento de somas do Estado a 
sociedades eclesiásticas e religiosas, que devem tornar-se associações de 
cidadãos correligionários absolutamente livres e independentes das 
autoridades. Só a satisfação plena dessas reivindicações pode acabar com 
aquele passado vergonhoso e maldito em que a Igreja se encontrava numa 
dependência servil em relação ao Estado e em que os cidadãos russos se 
encontravam numa dependência servil em relação à Igreja estatal, em que 
existiam e eram aplicadas leis medievais e inquisitoriais (que ainda hoje 
permanecem nos nossos códigos e regulamentos penais) que perseguiam 
pessoas pela sua fé ou descrença, que violavam a consciência do indivíduo 
e que vinculavam sinecuras e rendimentos públicos à distribuição de uma 
ou outra “drogas” pela Igreja estatal. Completa separação entre Igreja e 
Estado — eis a reivindicação que o proletariado socialista apresenta ao 
Estado e à Igreja atuais (LENIN, 1905, p. 2) 

 

 Lenin (1905) defendia que essas reivindicações eram fundamentais para a 

liberdade política na Rússia e reafirmava que no partido ao qual integrava, o POSDR 

(Partido Operário Social-Democrata da Rússia)30, um partido de combatentes 

conscientes e de vanguarda pela libertação da classe operária, e de luta contra o 

nevoeiro religioso. 

 Diante do exposto, o próprio Lenin formula uma pergunta: “Por que não 

proibimos os cristãos e os que acreditam em Deus de entrar em nosso partido?” 

(LENIN, 1905, p. 2), e responde a questão fazendo alusão à diferença entre a 

democracia-burguesa e a social-democracia, pois afirma que 

 

Nosso programa baseia-se todo numa concepção científica, a saber, 
materialista do mundo. Por isso, o esclarecimento de nosso programa 
necessariamente inclui também o esclarecimento das verdadeiras raízes 
históricas e econômicas do nevoeiro religioso. Nossa propaganda também 
inclui necessariamente a propaganda do ateísmo; a edição da literatura 
científica correspondente, que o poder estatal autocrático-feudal 
rigorosamente proibia e perseguia até agora, deve atualmente constituir um 
dos ramos de nosso trabalho partidário. Teremos agora, provavelmente, de 
seguir o conselho que Engels deu certa vez aos socialistas alemães: 
traduzir e difundir maciçamente a literatura iluminista e ateísta francesa do 
século XVIII (LENIN, 1905, p. 3 - 4). 

 

Excluir ou oprimir um membro do partido por suas crenças religiosas seria 

reproduzir o que a democracia-burguesa bem sabia fazer. A social-democracia 

apresentava novas alternativas e justificativas de concepções científicas do mundo e 

propunha que lutassem “contra a incoerência dos cristãos” (LENIN, 1905, p. 4), mas 

                                            
30 Que tempos depois torna-se o Partido Comunista Soviético.  
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que isso não significava que deveriam colcar a questão religiosa em primeiro lugar, 

já que isso dispersaria as forças da luta econômica e política realmente 

revolucionária.  

A exemplo da experiência russa em plena organização que antecede a 

Revolução de 1917, onde a questão religiosa é pautada, muito embora não como 

central, mas como fundamental para luta contra as forças do capitalismo, outras 

nações como o Brasil precisam superar essas implicações que só retardam o 

processo revolucioário. 

No Brasil, embora tenha tido a separação entre a Igreja e o Estado 

promulgada pelo Decreto 119-A, de 17 de janeiro de 1890, que foi confirmado pela 

primeira Constituição Republicana, em 1891, ainda sobrevive sob as investidas 

conservadoras de cunho religioso, sobretudo, interferindo o caminho democrático e 

laico no campo da política. 

A Constituição Federal de 1988 reafirma em seu art. 19 

 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 
 I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na formada lei, a colaboração de 
interesse público (BRASIL, 1988). 

  

No entanto, observa-se no cenário atual uma tentativa de persuadir o real 

significado do estado laico com a justificativa ilógica da liberdade religiosa. É 

fundamental esclarecermos que o Estado laico não significa Estado ateu ou 

intolerante à liberdade religiosa, mas um Estado não confessional, ou seja, que não 

tem nenhuma religião oficial. 

A fé pertence ao espaço privado e à intimidade do indivíduo, portanto, a 

liberdade religiosa não pode ser confundida com liberdade de promoção religiosa em 

espaços de órgãos públicos.  

Importante para nós, em busca de um processo revolucionário que nos liberte 

das amarras do capitalismo é utilizarmos todos os nossos recursos em prol desse 

fim, por isso agregamos a religião, numa perspectiva de captar tudo de útil que ela 

pode nos oferecer, é isso que veremos no próximo sub-item. 
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2.2 Em comunhão: a religião e o socialismo em caminhos cruzados  
 

Temos observado ao longo das últimas décadas no Brasil e no mundo a 

construção de uma perspectiva socialista que tenta construir a sua própria “cara”. 

Um socialismo que foi pensado e formulado, traçado e moldado a um perfil 

comportamental que tenta se firmar como padrão correto ao que se espera dentro 

desse sistema político e econômico. 

Essa visão torna-se contraditória quando transgride a expectativa de 

liberdade que o socialismo tem como elemento, e torna-se excludente ao ponto que 

vê com estereótipos outras formas de pensar e viver, neste caso, de ter uma religião 

e/ou professar uma fé religiosa. 

O socialismo é uma doutrina política e econômica datada do final do século 

XVIII e tem como objetivo característico a transformação da sociedade por meio do 

combate às desigualdades através da socialização de riquezas e o fim da 

propriedade privada. Dentre os principais filófofos do movimento estão Karl Marx e 

Friedrich Engels.  

Na teoria marxista, o socialismo representa a fase intermediária entre o fim do 

capitalismo e a implantação do comunismo. O socialismo marxista tem como base 

para a crítica ao capitalismo a luta de classes; aponta como necessidade para 

superação desse modo de produção a revolução proletária; tem como fundamento 

teórico o materialismo histórico e dialético; e acredita na teoria da evolução socialista 

e na doutrina da mais-valia. 

O marxismo é o sistema de ideias da luta pelo socialismo, que, por sua vez, 

apresenta como proposta de sociabilidade a diversidade, a liberdade, o combate a 

todo e qualquer tipo de opressão.  

O socialismo marxista ao longo dos anos passa por diversas experiências 

impensáveis para Marx durante sua vida. E cada momento histórico trouxe consigo 

características particulares e específicas, a União Soviética, o socialismo em Cuba, 

a Revolução Sandinista na Nicarágua dentre tantos outros exemplos que nos fazem 

pensar que seus dirigentes não são mais ou menos marxistas uns que os outros, 

apenas dadas as condiçoes concretas, em cada período histórico, a teoria se tornou 

prática. Para tanto, “é compreensível que um número cada vez maior de pessoas 

esteja chegamdo à conclusão – lúcida – de que o marxismo não tem dono.” 

(KONDER, 2009, p. 45), ou seja, de que o marxismo é plural e não tem “cara”. 
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Portanto, de acordo com Konder (2009),  

 

Se o marxismo não tem dono, com maior razão se pode dizer o mesmo do 
socialismo, que é um conceito mais amplo que o marxismo (porque pode 
haver socialismo que não seja marxista, mas não pode haver marxismo que 
não seja socialista). Seria, portanto, grotesco se os marxistas pretendessem 
ter o monopólio do socialismo e se negassem a reconhcer que o socialismo 
é de quem o fizer (p. 45). 

 

Neste sentido, é infundado afirmar que o socialismo precisa ser ateísta, para 

nós, esta visão coloca uma condição ao socialismo, e não condiz com o que se 

espera dessa proposta de sistema. 

 De acordo com Konder (2009): 

 

Do ponto de vista de Marx não decorria nenhuma atitude de intolerância 
contra a religião. Em O Capital, Marx deixou claro que considerava a 
religião um reflexo necessário, na cabeça dos homens, de uma vida 
organizada de tal modo que as relações entre as pessoas (prejudicadas 
pela propriedade privada) eram tensas, obscuras, geradoras de 
insegurança, opressão e violência. A religião só poderia desaparecer 
quando não existisse mais esse mundo do qual era um reflexo necessário. 
Antes de ter criado na prática um mundo novo que venha a tornar a religião 
desnecessária, é absurdo pretender suprimir o reflexo religioso na 
consciência dos homens: a coerção antirreligiosa reforçaria as bases da 
ideologia que estaria pretendendo anular (KONDER, 2009, p. 44). 

 

Marx não travou uma batalha contra a religião propriamente dita em seus 

aspectos espiritualistas (em se tratando das religiões cristãs). Em 1883 Marx já 

apontava o direito a fé no contexto da sociedade em que vivia, (à época Marx ainda 

não tinha desenvolvido sua teoria da divisão da sociedade em classes), na 

Introdução à Contribuição à crítica do Direito de Hegel ele já aponta: 

 

A religião é a teoria geral desse mundo, o seu compêndio enciclopédico, a 
sua lógica na forma popular, o seu point d’honneur [ponto de honra] 
espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento 
solene, o seu motivo geral de justificativa o consolo (MARX, 2010, p. 30). 

 

Portanto, a divergência era filosófica e política31.  “Marx não os combateu por 

serem cristãos, mas por serem reacionários” (KONDER, 2009, p. 44). 

                                            
31 Lembresmos da guerra política religiosa em que viviam os Judeus na Alemanha a qual Marx já 
chamava a atenção.  
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Prova disso se reflete no próprio objetivo discursivo de Marx em sua 

juventude, qual seja, a emancipação humana para além da emancipação política na 

Alemanha, e a questão da religião seria, portanto, apenas um elemento dentro da 

questão política. 

 

A emancipação política não é, ainda, a emancipação humana. A verdadeira 
emancipação humana, segundo Marx, exige a transformação não apenas 
das leis, mas do sistema social de produção e distribuição das riquezas. A 
liberdade política depende, em última análise, da liberdade econômica. O 
ser humano só será verdadeiramente livre quando todos os homens 
puderem desenvolver uma atividade criadora que não esteja sujeita às 
pressões deformadoras da propriedade privada e do dinheiro (KONDER, p. 
33-34, 2015). 

 

Portanto, resta-nos a compreensão de que a religião é um problema da ponta 

do iceberg e vem desde tempos remotos acompanhando a história da humanidade 

refletindo contradições, mas, sobretudo, possibilidades que podem ser apropriadas 

pelas ideias socialistas.  

Da mesma forma que o marxismo se materializa de diversas maneiras ao 

longo da história, os cristãos também vivenciaram experiências distintas daquelas 

que marcaram o contexto da Europa dos séculos XVIII e XIX. 

Muitos cristãos se inserem nos movimentos da classe operária e militam por 

causas sociais sem destinção, muitos cristãos deram historicamente seu sangue 

pela luta em defesa de ideias, e também morreram defendendo uma nação sob o 

efeito nefasto de ideologias truculentas que alienam. 

A religião não existe de forma abstrata, para além do plano espiritual, ela se 

insere no campo social e político nos diversos contextos históricos, essa 

característica é capaz de situar a religião como instrumento de mudança. Embora 

Marx, à época não identificasse o caráter revolucionário da religião e da igreja, da 

mesma forma que ambas se matém sem tal caracterização definida e aceita, 

adentram ao campo das possibilidades quando em um contexto histórico que se 

encontra devastado pelas relações de produção. 

A religião continua sendo um depósito de esperanças, não é em vão que a 

necessidade social da religião faz com que as pessoas busquem e sigam com tanto 

vigor doutrinas religiosas. Tudo parte de carências nos mais diversos campos da 
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vida em sociedade, o econômico como principal, e a religião adentra a esse terreno 

como opção espiritual de conforto. 

O que buscamos aqui é a materialização da proposta marxista da liberdade, 

entendendo esta, em sentido pleno, como a possibilidade de podemos optar livre e 

conscientemente sobre questões que perpassam nossas vidas e pela garantia do 

direito a fé. 

Nas palavras de Marx, “o privilégio da fé é expressamente reconhecido, quer 

como um direito humano, quer como consequência de um direito humano, da 

liberdade” (MARX, 2009, p. 61). 

 Mesmo ainda sendo vítima de discursos antissocialistas radicais, algumas 

parcelas religiosas, sobretudo, cristãos católicos, já são capazes de perceber que os 

socialistas lutam por uma ordem social de igualdade, liberdade e fraternidade, se 

querem os padres, pastores e líderes religiosos implantar na vida da humanidade o 

princípio cristão “ama ao próximo como a ti”, encontram no socialismo um campo 

fecundo para a proliferação desse ideário. 

 

3. RELIGIÃO NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 
 

3.1 O Cristianismo no Brasil 
 

Considerada uma das grandes religiões do mundo, o Cristianismo é uma 

filosofia de vida enraizada na sociedade ocidental há mais de 2 mil anos32, estando 

presente ao longo dos séculos a princípio, na literatura, na filosofia, e nas artes da 

Europa.  

Existem três ramos do Cristianismo: o Catolicismo, o Protestantismo e a Igreja 

Ortodoxa33. Em virtude disso, há diferentes concepções que caracterizam essas 

                                            
32 Registros históricos de cunho religioso afirmam que por volta do ano de 32 d.C., a conversão de 
um fariseu chamado Paulo simbolizou uma importante contribuição para a difusão do cristianismo 
pelo mundo antigo. Segundo a lenda, Paulo viaja pelo mundo greco-romano proclamando o 
evangelho de Jesus Cristo entre os não-judeus, e, dar início aos fundamentos primeiros da teologia 
cristã por meio de epístolas para as novas igrejas. 
 
33 A Igreja católica romana situa-se no Sul da Europa e na América Latina, e em minoria nos Estados 
Unidos e na África; a Igreja ortodoxa está presente na Grécia e na Europa Ocidental. No tocante às 
Igrejas protestantes, estas se localizam principalmente no norte da Europa, nos Estados Unidos e na 
Austrália. A terminologia ‘catolicismo’ é de origem grega e significa "geral" ou "universal". Há relatos 
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vertentes as quais não trataremos aqui para podermos dar maior ênfase à religião 

professada no Brasil, qual seja o Catolicismo Apostólico Romano34.  

No Brasil, falar sobre o Cristianismo é revisitar a história do país e de como a 

Igreja Católica (a vertente do Cristianismo mais expressiva à época) aliada ao 

Estado eram instituições básicas ao seu processo de colonização. Essa aliança 

trazia consigo uma lógica simples e absoluta: a religião do Estado era a Católica, 

para tanto, súditos e nativos tornariam-se Católicos. 

 Nessa lógica, Estado e Religião cumpriam funções fundamentais ao 

desenvolvimento de uma nova sociabilidade com base na velha sociedade europeia. 

É o que explica Boris Fausto (1996): 

 

Ao Estado coube o papel fundamental de garantir a soberania portuguesa 
sobre a Colônia, dotá-la de uma administração, desenvolver uma política de 
povoamento, resolver problemas básicos, como o da mão-de-obra, 
estabelecer o tipo de relacionamento que deveria existir entre Metrópole e 
Colônia. Essa tarefa pressupunha o reconhecimento da autoridade do 
Estado por parte dos colonizadores que se instalariam no Brasil, seja pela 
força, seja pela aceitação dessa autoridade, ou por ambas as coisas. 
Nesse sentido, o papel da Igreja se tornava relevante. Como tinha em suas 
mãos a educação das pessoas, o "controle das almas" na vida diária, era 
um instrumento muito eficaz para veicular a idéia geral de obediência e, em 
especial, a de obediência ao poder do Estado. Mas o papel da Igreja não se 
limitava a isso. Ela estava presente na vida e na morte das pessoas, nos 
episódios decisivos do nascimento, casamento e morte. O ingresso na 
comunidade, o enquadramento nos padrões de uma vida decente, a partida 
sem pecado deste "vale de lágrimas" dependiam de atos monopolizados 

                                                                                                                                        
que dizem que a Igreja permaneceu indivisa até 1054, quando se divide em católica romana e 
ortodoxa. Salientamos que nos prenderemos as discussões que contextualizam o Catolicismo por 
entendermos que foi essa a religião de maior expressão no Brasil desde sua colonização, bem como, 
foi um dos pilares do Serviço Social enquanto profissão no país. 
 
34 A ruptura que divide o catolicismo em Apostólico Romano e Ortodoxo ocorre em virtude da 
organização do catolicismo, marcado por uma estrutura hierárquica estruturada da seguinte forma: as 
paróquias, as dioceses e as arquidioceses. Essas três instituições são submetidas à direção do 
Vaticano, órgão central da Igreja Católica comandado por um pontífice máximo chamado de Papa. 
Abaixo de sua autoridade estão subordinados os cardeais, arcebispos, bispos, padres e todo o 
restante da comunidade cristã espalhada pelo mundo. Esse traço centralizado da administração 
eclesiástica católica acabou acarretando algumas fragilidades que indicam a origem da chamada 
Igreja Católica Apostólica Romana. Uma das primeiras e fundamentais quebras de hegemonia no 
interior da Igreja ocorreu no século XI, quando as disputas de poder entre o Papa romano e o 
patriarca de Constantinopla deram origem à divisão entre o catolicismo romano e o catolicismo 
ortodoxo. A Igreja Ortodoxa, como o nome já especifica, possui uma doutrina mais rígida e se 
considera como a verdadeira igreja criada por Jesus Cristo. Não reconhecem o Papa como 
autoridade e sim o Santo Sínodo Ecumênico. Para os cristãos ortodoxos não existe purgatório e não 
acreditam na virgindade de Maria após a concepção de Jesus. Outra característica relevante é que 
na Igreja Ortodoxa, os padres são liberados para o casamento, desde que este tenha ocorrido antes 
da sua conversão, e apenas os bispos são obrigados a manter o celibato, diferente da Igreja 
Apostólica, que se mantem o celibato para o exercício de função eclesial.   
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pela Igreja: o batismo, a crisma, o casamento religioso, a confissão e a 
extremaunção na hora da morte, o enterro em um cemitério designado pela 
significativa expressão "campo-santo" (FAUSTO, 1996, p. 35) 

 

As atribuições da religião Católica cumpriu um legado de orientações morais 

que continuam presentes no escopo de uma sociedade que se modernizou, mas não 

deixou apagar a nuances de uma religiosidade burocrática que impunha mais medo 

e castigos do que caridade e esperança. 

A relação Estado e Igreja teve influências de organizações que 

desempenhavam o papel destas grandes instituições, á exemplo da Companhia de 

Jesus e de outras ordens religiosas que com o tempo passam a se emancipar da 

Corte e de alguns de seus desígnios.  

 

A maior autonomia das ordens dos franciscanos, mercedários, beneditinos, 
carmelitas e principalmente jesuítas resultou de várias circunstâncias. Elas 
obedeciam a regras próprias de cada instituição e tinham uma política 
definida com relação a questões vitais da colonização, como a indígena 
(FAUSTO, 1996, p. 35). 

 

A autonomia dessas ordens se dá também por fins econômicos; tornam-se 

independentes da Coroa ao ponto que tinham o domínio de extenções de terra e 

empreendimentos rurais35. Mas embora esses grupos disseminassem seus valores 

de modos distintos, o principal objetivo da religião no geral, não seria outro, senão a 

possibilidade de conversão dos habitantes das terras do “novo mundo”. 

A conversão dos índios das novas terras seriam a garantia da Igreja de 

assegurar sua influência pela América. É importante relatar que neste período a 

Igreja Católica já sofria críticas por parte dos reformistas na Europa e estava 

perdendo adeptos para as religiões protestantes que se formavam.  

As marcas da religião passam a assinalar profundamente a história da 

Colônia e do povo que ali vivesse. O nome que foi dado inicialmente á nova terra 

                                            
35 Na colonização do Brasil o cultivo da cana logo sobressaiu como atividade principal e a produção 
de açucar, a exemplo do que já ocorria em outras colônias portuguesas, tornou-se aqui um negócio 
promissor. O progressivo sucesso da empresa colonial, a expansão das lavouras canavieiras e as 
invasões holandesas e francesas conduziram a Metrópole a uma colonização mais efetiva e a um 
controle político mais intensos das atividades. Na tentativa de melhor controlar impostos, fiscalizar 
fronteiras e combater os índiosque ameaçavam os engenhos de açucar, em 1549 criou-se o 
Governo-Geral, com sede na capitania da Bahia, e fundou-se a cidade de Salvador. Foi nesse 
período que chegaram as primeiras missões jesuíticas, as quais culminaram com a criação do 
primeiro bispado no Brasil, instituindo definitivamente o catolicismo na colônia (SILVA, 2005, p. 18). 
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descoberta, Terra de Santa Cruz, bem como às primeiras vilas e cidades (Santos, 

São Vicente), além das formas arquitetônicas de organização dos espaços urbanos 

que geralmente crescem tendo como centro uma praça e uma igreja. 

O catolicismo torna-se, além de oficial, obrigatório. A partir de então, 

professar outras expressões de fé e religiosidade podiam ser encaradas como 

heresia. É o momento que a igreja se atribui de seu poder que lhes era autorgado 

pelo Rei e passa a axercer controle e repressão para aqueles que descumprissem 

os mandamentos da santa igreja. 

 

Para garantir a conversão e fiscalizar a vida religiosa dos seus fiéis, a Igreja 
dispunha de várias formas de controle e repressão aos desviantes da fé 
cristã. Uma das mais violentas e arbitrárias foi o Tribunal do Santo Ofício da 
Inquisição. Estabelecido pela Igreja na Europa [...] (SILVA, 2005, p. 19). 

 

O objetivo do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição era punir todos aqueles 

que se negassem a cumprir os dogmas pregados pela Igreja Católica, julgando 

como atos de heresia, bruxaria, ou os praticantes de outras religiões que não fosse o 

catolicismo. 

Importante situar geograficamente e historicamente onde e quando dár-se 

início a essas práticas, estando datada o seu início no século XII na França como 

meio de combater a propagação do sectarismo religioso. No final da Idade Média e 

início do Renascimento, a Inquisição foi significativamente ampliada em resposta 

à Reforma Protestante e a Contrarreforma Católica. Geograficamente se expande 

para outros países europeus, resultando na Inquisição Espanhola e Portuguesa36. 

Esses dois reinos operavam tribunais da Inquisição ao longo de seus respectivos 

impérios, na América (a Inquisição Peruana e Mexicana), na Ásia e na África.  

A Inquisição portuguesa rebate suas ações no Brasil Colônia entre os séculos 

XVI e XVIII, e mesmo não torturando ou queimando pessoas condenadas em 

fogueiras nas terras da Colônia, muitas pessoas foram delatadas, presas e levadas 

                                            
36 Um detalhe muito particular das inquisições espanhola e portuguesa estava relacionado a 
conversão forçada de judeus e muçulmanos ao catolicismo. Primeiro porque esses grupos 
minoritários eram mais numerosos na Espanha e em Portugal do que em outras partes da Europa e 
em segundo, porque muitas vezes eles eram considerados suspeitos devido à suposição de que 
haviam secretamente voltado a praticar suas religiões anteriores. Na Espanha, a perseguição se 
concentrou na “caça” às bruxas. Em Portugal, o Tribunal do Santo Ofício foca suas atenções nos 
cristãos-novos, os judeus convertidos ao catolicismo, muitas vezes contra a própria vontade. 
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á Portugal. Essas pessoas dificilmente voltavam à terra natal. Muitos foram 

“purificados pelo fogo”, como se dizia na época.  

A Inquisição é mais um episódio sangrento da história humana, o Tribunal do 

Santo Ofício enterrou na Europa incontáveis vítimas de torturas e perseguições que 

eram condenadas pelos chamados “autos de fé”, momento em que é lida e 

executada a sentença em praça pública. 

Outra característica que marca a formação do catolicismo no Brasil foi a 

devoção aos santos (o que possibilitou o sincretismo afro-brasileiro e permitiu, 

embora às escondidas, o culto aos orixás pelos negros escravizados na colônia, 

posteriormente), além da devoção a Maria. 

 

A devoção à Virgem Maria em suas várias aparições ou denominações, 
como Nossa Senhora das Dores, do Parto, da Conceição, etc, era também 
uma característica da religiosidade portuguesa que, estruturada na família 
patriarcal, fazia da pureza e da maternidade de Maria um modelo de 
comportamento para as mulheres (HOORNAERT, 1978 apud SILVA, 2005, 
p. 21). 

 

A Igreja Católica trouxe consigo um sistema de reprodução ideológico 

responsável pela difusão de doutrinas, de concepções, de valores, além de um 

conjunto de normas e padrões que demarcariam as práticas relativas à posição das 

mulheres na sociedade. Valores estes que fundamentam as desigualdades sociais 

em sua dimensão sexual, ou seja, ali se gerava as desigualdades sexuais. Esses 

elementos, hoje denominados no campo da sociologia como Marianismo, nos fazem 

apreender também a concepção de família ainda vista como modelo ideal na 

contemporaneidade por parcelas mais conservadoras, quando se pensa em uma 

“estrutura” de família aos moldes da Sagrada Família de Cristo composta por Jesus, 

Maria e José, estando, sobretudo, a imagem da mulher atrelada á maternidade, á 

delicadeza e á submissão.  

Ao que concerne aos rituais do catolicismo, nesta época o cristianismo em 

sua expressão de catolicismo ainda tinha um viés místico (e não tanto institucional 

como discorreremos ao longo), e, portanto, a disseminação do medo era fator 

primordial para a garantia da perpetuação da religião que se materializava em 

orações, missas, novenas, promessas, penitências dentre outros ritos de devoção 

que eram considerados o caminho para a salvação e a liberdade dos maus espíritos. 
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As palavras de Silva (2005) bem descrevem esse período: “Numa religião em 

que o paraíso e a felicidade eterna estavam reservados para a vida após a morte, 

era natural que o culto às almas fosse uma preocupação constante dos fiéis” 

(SILVA, 2005, p. 22). 

Passados os primeiros séculos da chegada dos europeus, e da propagação 

do catolicismo pela Colônia; superado o domínio português e conquistando a 

autonomia política a partir da Independência do Brasil37; um próximo marco histórico 

que pode ser considerado é a ascensão da República em 1889.  

A Proclamação da República em 15 de novembro do referido ano foi 

associada ao ideário do progresso e da civilização, tendo como um dos objetivos 

primeiros a extinção do padroado em 7 de janeiro de 189038. Desvinculando-se das 

amarras constitucionais do padroado, o Estado criou um novo campo de relações 

com as diferentes confissões religiosas, segundo os seus próprios interesses 

institucionais. Nesse contexto, a igreja católica, por sua vez, empreendeu um 

processo de reforma e reorganização eclesiástica cujo fulcro consistiu na criação de 

dioceses e jurisdições similares que agregam um amplo e complexo processo 

territorial, político e discursivo ao qual se pode denominar de diocesanização 

(AQUINO, 2012, p. 144). 

A influência da Igreja Católica já estava engendrada no país, não seria 

diferente, já que passaram-se desde os tempos da Companhia de Jesus e da 

catequização de índios, aproximadamente quatro séculos. No entando, a conjuntura 

sociopolítica do Brasil já não era mais a mesma que tornou o catolicismo a religião 

oficial do Estado, estamos perpassando historicamente o momento em que essa 

relação entra em crise, momento em que foi marcado pela passagem que segue: 

 

Desde 1872, com o início da chamada “Questão Religiosa”, as relações 
entre Estado e ICAR [Igreja Católica Apostólica Romana] estremeceram 
com a prisão dos bispos d. Vital Maria Gonçalves de Oliveira e d. Antônio de 
Macedo Costa. A anistia concedida a esses bispos por Pedro II, em 17 de 

                                            
37 Embora tenha sido de grande valor simbólico, além de um importante passo na história do Brasil, 

este fato não provocou, fundamentalmente, conquistas sociais no país. A estrutura agrária continuou 
a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que 
deu suporte a D. Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Não seria diferente quando, pois, em 
um período marcado por utopias de progresso, uma nova ordem dificilmente se estabeleceria sem 
antes o fim da monarquia.  
 
38 Ancorado no Decreto 119-A que determinou o fim do padroado e estabeleceu a liberdade de culto 
no Brasil. 
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setembro de 1875, não pôs realmente um termo à “Questão”, e o problema 
nuclear dos embates de regalistas, maçons e jacobinos versus católicos 
ultramontanos persistiu até o golpe liderado pelo marechal Deodoro, em 15 
de novembro de 1889. No dia 7 de janeiro de 1890, esse capítulo da história 
do padroado na América definitivamente chegou ao fim. Todavia, vale 
lembrar que essa ruptura já havia sido cogitada pelo último Gabinete 
Imperial e era uma das bandeiras de luta dos republicanos, em cujos 
discursos mais exaltados sobre o progresso e a modernidade saltavam as 
figuras do clero enganador, do maquiavelismo jesuítico e romano, 
considerados responsáveis por manter a consciência da massa no atraso e 
na ignorância, e, por essas razões, a ICAR, considerada naquele momento 
a representante do passado, deveria perder sua universalidade dando lugar 
à ‘Ciência’ (AQUINO, 2012, p. 146-147). 

 

O catolicismo deixava aos poucos seu viés espiritualista e firmava-se, cada 

vez mais, como instituição. A criação de dioceses, seminários, conventos, além do 

recebimento do dízimo que, em tese, deveria ser utilizado para o pagamento das 

côngruas de bispos e padres, bem como para a manutenção geral da organização 

eclesiástica, marcam essa transição. Neste mesmo momento, as explicações acerca 

da vida, da morte e de tudo o que se desconhecia passava a ser desvendado pela 

ciência, e não mais pela religião.  

O aparato jurídico, por sua vez, por meio do Decreto 119-A de 189039, se 

incumbiu de tomar para o Estado a regência do novo regime, impondo-se como 

construtor e gerente da realidade sociopolítica brasileira. Resta-nos concluir, que, 

embora muitos outros decretos, seguidos de tensões conflitos possam ter se dado 

nesse período, o Decreto 119-A foi um primeiro instrumento que indicou uma 

perspectiva laica ao Estado brasileiro, a princípio, com o objetivo de 

 

(...) mediar e acomodar, de um lado, as reivindicações anticlericais de 
jacobinos, maçons e positivistas, e, de outro, as exigências católicas 
emitidas por uma pequena, mas prestigiada elite eclesiástica de alcance 
nacional, e mesmo internacional em virtude das ligações cada vez mais 
estreitas com a Santa Sé (AQUINO, 2012, p. 149). 

 

Embora sendo um instrumento com a perspectiva de mediar um conflito, 

acabou por desencadear um período de debates e discussões sobre matéria 

religiosa, - que só chegaria ao fim com o plano constitucional, em 24 de fevereiro de 

1891, a partir da promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil. 

                                            
39 O Decreto 119-A, estabelecido pelo Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo 
Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, data de 7 de janeiro de 1890 e proíbe 
a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em materia religiosa, consagra a plena 
liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providencias.  
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Apenas em 19 de março de 1890 é que os bispos católicos posicionaram-se 

oficialmente a respeito da nova condição instaurada pelo Decreto 119-A por meio de 

um documento que se tornou histórico pelo fato de simbolizar o início de um novo 

momento na história da Igreja Católica e das religiões no Brasil, “bem como por 

lançar os princípios dos discursos e das práticas eclesiásticas católicas durante a 

Primeira República: a primeira Carta Pastoral Coletiva do Episcopado Brasileiro” 

(AQUINO, 2012, p. 149). 

Com a promulgação da primeira Carta Magna republicana, em de 24 de 

fevereiro de 1891, os princípios que regiam o decreto 119-A foram mantidos nos 

artigos que tivessem alguma relação ao campo religioso. Serve como exemplo, a 

secularização dos cemitérios, o reconhecimento estatal apenas do casamento civil, a 

liberdade de culto desde que respeitadas as leis republicanas, o ensino laico nas 

escolas públicas, dentre outras determinações que simbolizam a tentativa do país 

firmar-se como um Estado Moderno, muito embora as tradições religiosas já 

empregnadas na sociedade ao longo dos séculos, pudesse complexificar esse 

campo. 

 É importante citar que o processo de laicização que aponta a referida 

Constituição da República ainda teria um viés pragmático, ou seja, não significou 

uma postura antirreligiosa do Estado. A Carta Constitucional ampliou as relações 

com as diferentes confissões religiosas, dando a estas o reconhecimento social e 

jurídico no território nacional, o que, por sua vez, possibilitou alianças, omissões, 

negociações e perseguições segundo os interesses próprios do Estado. 

 Fazemos essa importante revisão sobre conteúdos de nossa história, 

sobretudo, a passagem dos anos 1934 e a promulgação desta que foi a segunda 

Carta Constitucional, com o intuito de demarcar, em termos legais, a adesão da 

República brasileira ao laicismo, sendo este, fator primordial para nossas análises 

posteriores ao longo desse trabalho.  

 É importante observar também, o quanto a religião se fez influente ao longo 

da história do Brasil colonial e republicano, e apreender que essas amarras não 

ficaram apenas no passado. 

Dando um salto até a promulgação da sétima Carta Constitucional, a de 1988, 

que simboliza um novo momento de redemocratização do país, observamos que 

algumas nuances de cunho religioso ainda se fazem presente ao longo do texto 

constitucional, evidenciado já em seu preâmbulo, como segue:  
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte[...] (grifos nossos) (BRASIL, 1998, p.1). 

     

 Importante destacar que a Constituição vigente no país determina, em seu 

artigo 5, inciso VI, a liberdade de crença, a liberdade de culto e liberdade de 

organização religiosa, tendo como alguns de seus desdobramentos o direito ao 

ateísmo, a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos de internação 

coletiva, a proibição de o Estado interferir na religião, o ensino religioso nas escolas 

públicas, a dispensa tributária e o casamento religioso com efeitos civis. 

Além desses aspectos evidencia também de algumas polêmicas relacionadas 

à proibição de o Estado interferir na religião, quando coloca em debate o uso de 

símbolos religiosos em locais públicos, por exemplo. 

 Essas questões nos mostram que a religião ainda se manifesta de muitas 

maneiras na contemporaneidade (sobretudo os símbolos do catolicismo), sendo, de 

certa forma, legitimada pelo Estado e suas instituições, quando faz referência a 

Deus nas notas de dinheiro, na atuação de bancadas religiosas na política40, e, na 

alteração de datas de concursos públicos e vestibulares para os adventistas de 

sétimo dia, dentre outros casos que para nós, soam como contraditórios à 

perspectiva laica.  

Esse processo de laicização no Brasil não aconteceu de forma simples e 

espontânea. É sabido que por trás de cada dispositivo jurídico há sempre uma série 

de lutas e articulações que colocam em debate os temas que oprimem e cerceam a 

liberdade de um povo. No entanto, não nos propomos aqui a detalhar esses 

movimentos para podermos dar prosseguimento aos aspectos tangentes à religião 

no Brasil. 

                                            
40 Importante observar que atualmente, na política partidária do Brasil, a bancada evangélica constitui 
uma frente parlamentar que defende os interesses das igrejas surgidas em passado recente, 
principalmente de igrejas pentecostais. Os parlamentares evangélicos representam correntes 
distintas no campo religioso e econômico, mas se aliam nas questões de conteúdo moral. São 
contrários à agenda progressista na área social, obstruindo, principalmente os canais de votação das 
propostas referentes a legalização do aborto e da instituição do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo.  



60 

 

Importante destacar que em resposta ao processo de laicização que distancia 

a relação do Estado com a Igreja, parcelas religiosas se empenham na formatação 

de uma teologia denominada laicato, já que ao fim do século passado, a igreja no 

Brasil de maneira incipiente colocava em prática as diretrizes dos Papas Leão XIII, 

Pio X e Pio XI revelando uma preocupação da Igreja na reforma social e na 

restauração da sociedade cristã, preocupação esta acolhida pelo episcopado 

brasileiro, em destaque “(...) o cardeal Arcoverde, no Rio de Janeiro, D. Duarte 

Leopoldo e Silva, em São Paulo, D. Becker, no Rio Grande do Sul e de maneira 

especial o Cardeal Leme, no Rio de Janeiro.” (AGUIAR, 1989, p. 21). 

 

Dentro da preocupação da recristianização da sociedade, D. Leme se 
preocupará com a formatação do laicato, a conquista dos intelectuais, a 
criação da Universidade Católica do Rio de Janeiro e aproximação com o 
govern. Essa aproximação merecerá toda uma estratégia, pois desde a 
proclamação da República há separação entre Igreja e Estado (AGUIAR, 
1989, p. 21). 

 

 A partir desse período passa também a surgir os primeiros agrupamentos, no 

Rio de Janeiro, propagado, a priori, pela Juventude Feminina Católica, a Ação 

Católica. Mais tarde agregam-se a esse movimento a JEC (Juventude Estudantil 

Católica), a JOC (Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude Universitária 

Católica). 

 

Todo esse trabalho, da Confederação, da Juventude Feminina Católica, 
bem como o que desenvolveu junto aos intelectuais e universitários e outros 
tantos que D. Leme vai desenvolvendo como bom estrategista, é a 
antecipação da Ação Católica preconizada por Pio XI. Sentindo já em Pio XI 
a semente da Ação Católica, o cardeal percebe a importância da 
colaboração dos leigos com a hierarquia e cria todos esses movimentos que 
produzem uma ação concreta na sociedade brasileira. Pio XI, [...] através de 
suas encíclicas, entre elas Ubi Arcano Dei e Qua Primas “denunciava o que 
se poderia chamar o estado de ‘beligerância moral’ do mundo 
contemporâneo: inimizades entre os povos, discórdias intestinas das 
nações, luta de classes e, por fim, a própria célula da sociedade 
contaminada pela paulatina desagregação da família” (AGUIAR, 1989, p. 
22). 

 

Ao mesmo tempo em que o Cardeal impulsiona a Ação Católica em sua 

diocese no Rio de Janeiro, incita o nascimento na Ação Católica brasileira na 

perspectiva que a organização dos leigos colaborasse com a missão da igreja, qual 
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fosse naquele momento: salvar as almas pela cristianização dos indivíduos, da 

família e da sociedade. 

Aguiar (1989) também aponta que a preocupação da formação da Ação 

Católica tinha como foco as elites, na medida em que estas estivessem preparadas, 

poderiam influenciar na vida social da massa, ou seja, para a Ação Católica, a 

reforma da sociedade viria das elites, de cima para baixo. As elites iriam cristianizar 

o povo.  

Terminamos este sutil apanhado, não com o propósito único de remontar a 

história do Brasil colonial e sua vinculação com a religião, sobretudo, o catolicismo; 

nosso objetivo aqui é também elucidar como o poder de grupos e organizações 

vinculadas às grandes instituições tiveram, na atividade cotidiana do percurso 

secular, a realização de sua missão primeira, qual seja, converter índios e negros, e 

de naturalizar na nova sociedade que se gerava sobre uma sociabilidade nativa já 

existente, a obediência às doutrinas religiosas, assim como aos preceitos do Estado; 

e que embora com o processo de laicização que separava a Igreja e o Estado, os 

dispositivos legais ainda traziam alguns reflexos da tradição religiosa no país, e que 

por fim, a igreja em nenhum momento deixou de criar estratégias para garantir sua 

manutenção de influencia no escopo de uma sociedade moderna mas 

substancialmente ainda conservadora, dada a sua doutrinação moralista histórica a 

partir do catolicismo. 

 No tópico que segue daremos continuidade á discussão da religião no Brasil, 

particularmente do catolicismo, e mais especificamente a Teologia da Libertação, 

movimento de cunho teológico cristão expressivo na América Latina e no Brasil. 

 

3.1.1 O Catolicismo de esquerda no Brasil: a Teologia da Libertação 
 

 A teologia da libertação abre um novo capítulo histórico no campo da religião, 

sendo a igreja no Brasil a única na América Latina que conquistou influência 

decisiva. Parte de uma ideologia religiosa que direciona uma nova prática social dos 

cristãos católicos e um pensamento religioso que utiliza conceitos marxistas e incita 

organização e lutas pela libertação social41. Posiciona-se ao lado dos trabalhadores 

                                            
41 Aqui abordaremos apenas a vertente católica da teologia da libertação, muito embora, haja também 
uma vertente protestante menos expressiva. 
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na luta de classes dando-lhes recursos espirituais e materiais em sua busca por uma 

nova sociedade, dotada de um caráter emancipatório que foge ao controle de Roma. 

 Não há dúvidas que esse processo enfrenta uma série de desafios, além dos 

reptos instituicionais, estando se formando dentro de uma organização religiosa 

mais reacionária do que solidária, e, que não escondia sua bandeira anticomunista, 

encontrava ainda limites teóricos e práticos para os marxistas, já que muitos adeptos 

dessa tradição reconhecem que uma análise propriamente marxista acerca da 

religião tenha sido muito pouco aprofundada. 

 Segundo Löwy (1991), os estudos marxistas da religição como realidade 

social e histórica começa a partir d’A Ideologia Alemã (1846), onde Marx trata, 

fundamentalmente de 

 

(...) uma análise da religião como uma das numerosas formas de ideologia, 
de produção espiritual, de um povo, da sua produção de ideias, de 
representações e de uma consciência – necessariamente condicionada pela 
produção material e pelas relações sociais correspondentes. Ora, a partir 
desse momento, Marx não dedica senão uma atenção muito reduzida à 
religião enquanto tal, como universo cultural/ideológico de significação 
específica (Löwy, 1991, p. 12). 

 

  Löwy (1991) afirma ainda que Engels manifestou maior interesse pelo 

fenômeno religioso, contribuindo aos estudos marxistas das religiões para a 

compreensão das relações entre as representações religiosas e a luta de classes. 

 Não nos ateremos aqui a essas discussões teóricas, já que maior análise já 

foi feita anteriormente, prosseguimos ao texto com o propósito de relatar como se 

deu a relação entre a religião com o marxismo na prática, entendendo que isso foi 

possível a partir da teologia da libertação. 

 Partindo da compreensão de Leonardo Boff, a teologia da libertação é um 

movimento social que surgiu nos anos 1960 que agregava parcelas da Igreja, dos 

movimentos sociais laicos, das pastorais de base popular e das comunidades 

eclesiais de base (CEBs), dentro desses expressivos setores da sociedade, 

agregavam-se padres, ordens religiosas, bispos, a Juventude Universitária Cristã, 

partoral operária, pastoral camponesa, pastoral urbana, dentre outros. 

 É ainda, uma doutrina, já que elege alguns preceitos fundamentais: requesito 

moral e social contra o capitalismo; compreensão marxista sobre as causas da 

pobreza; desenvolvimento de comunidades cristãs de base; releitura da Bíblia; luta 
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contra a idolatria; a libertação humana como antecipação da salvação em Cristo; 

opção preferencial pelos pobres (LÖWY, 1991). 

 Este último, a nosso ver, traduz o compromisso do próprio Cristo assim como 

do cristianismo a partir dele perpetrado, quando esboça uma reação do corpo 

hierárquico da Igreja brasileira, além de imprimir uma noção de causa de justiça 

social. Vejamos de acordo com Boff (1981) como pode ser interpretada essa opção 

aos pobres:  

  

Opção preferencial pelos pobres: é a expressão teológica que subjaz ao 
compromisso cristão. Os pobres foram os privilegiados por Jesus, não pelo 
fato de serem bons e abertos, mas pelo fato de serem pobres [...]. 
Assumindo a causa da justiça dos pobres a Igreja coloca-se no mais puro 
seguimento de Jesus (BOFF, 1981, p. 43). 

 

 Em seu viés prático e político, a teologia da libertação passa a intervir na 

sociedade brasileira em um momento crítico e repressivo, quando, em 1970 passa a 

denunciar o regime militar e aliar-se a luta dos trabalhadores42. As décadas 

seguintes foram marcadas por sutis iniciativas por parcelas religiosas de adesão às 

causas e lutas dos trabalhadores gerando um novo olhar da suciedade para a 

religião, sobretudo, para o catolicismo, é o que ilustra a passagem á baixo: 

 

Solidariedade dos bispos paulistas e da CNBB [Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil] às greves dos metalúrgicos do ABC paulista em 1980, as 
maiores de nossa história. A igreja reconheceu a legitimidade da greve dos 
operários em busca de melhores salários e da estabilidade por um ano no 
trabalho. Quando todos os locais foram interditos ao povo, quando todo o 
aparato do Estado (jurídico, policial, político) se fechou contra os operários, 
a Igreja abriu o recinto sagrado de seus templos. O que há de mais sagrado 
do que a pessoa humana? O sagrado da pessoa é mais importante que o 
sagrado dos objetos e espaços sagrados. É em função da sacralidade dos 
objetos e espaços sagrados. É em função da sacralidade da pessoa, de 
seus direitos que existe o sagrado material. Na pessoa, estamos face ao 
Sagrado de Deus. Esta solidariedade dos bispos dividiu a opinião pública 
controlada pelas classes dominantes (BOFF, 1981, p. 44).  

 

 Essa postura da igreja engajada na garantia da defesa e da justiça social 

gerou para a instituição uma credibilidade que há muito tempo não tinha. A igreja em 

                                            
42 Ressalta-se que antes disso, em junho de 1964, a CNBB publica uma declaração dando apoio ao 
golpe de Estado. Contrariando essa decisão, alguns padres e bispos que se opõem a Ditadura Militar 
e em 1967 e 1968 passam a apoiar a resistência armada e a ajudar a guerrilha dirigida por Carlos 
Marighela.  
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quase todo o país se mobiliza na arrecadação de alimentos e ajuda financeira para 

os grevistas de São Paulo. 

 O autor que cita essa passagem, Leonardo Boff, é um teólogo, escritor e 

professor universitário brasileiro, expoente da teologia da libertação no Brasil e 

conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos; 

ele traça em sua obra Igreja: carisma e poder (1981) alguns argumentos que 

fundamentam o dever de todo cristão se empenhar na luta pela justiça43, ao longo do 

texto justifica: 

 

O Deus vivo não é um Deus de rezas, incensos e ascetismos. De Isaías, 
capítulo 1, 11-18, aprendemos que o que agrada a Deus não são 
sacrafícios e orações, mas ‘procurar o que é justo, socorrer o oprimido, 
fazer justiça ao órfão’. [...] O amor é o centro da mensagem bíblica, mas 
para ser verdadeiro ele supõe a justiça. Por isso ensinaram os bispos no 
Sínodo de 1971: ‘o amor implica de fato, uma absoluta exigência de justiça 
que consiste no reconhecimento da dignidade e dos direitos do próximo. A 
justiça, por sua vez, alcança sua plenitude interior somente no amor’ (BOFF, 
1981, p. 47). 

 

O livro de Leonardo Boff expressava uma demanda de novas forças eclesiais 

que brotavam das bases e incitava a necessidade de uma reestruturação da igreja 

católica, que pudesse favorecer uma maior participação dos pobres e dos leigos, 

fazendo nesse trecho, uma clara associação à missão da Igreja cristã, qual fosse, 

garantir a justiça, e que esse alcance só seria possível a partir do amor. 

O objetivo fundamental do livro, na nossa comprensão era fornecer uma 

expressão teológica que articulava teoria e prática e traria consigo um novo modo de 

ser igreja. Este é o momento que se materializa/fortifica a teologia da libertação e 

seu aparecimento não se deu de forma desconexa com o cenário social e político do 

Brasil e do mundo. 

O pontificado de João XXIII e o Concílio do Vaticano II deram legitimidade a 

essas novas orientações teológicas que se geravam na Igreja, enquanto isso, a 

América Latina passa por mudanças sociais e políticas relacionadas à 

industrialização a partir de 1950, junto a esse processo todos os desdobramentos 

que a ascensão do capitalismo ocasionam em uma sociedade: êxodo rural, 

crescimento das cidades, pobreza, desemprego, pauperismo. O que nos leva a 

                                            
43 Mais sobre este assunto, ver: BOFF, Leonardo. Igreja: carisma e poder. 3 ed. Petrópolis, Vozes, 
1981. Pág. 45-49. 
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refletir sobre quais foram as reais motivações que fizeram emergir no seio de uma 

tradição religiosa conservadora, reacionária e elitista, uma nova igreja intitulada de 

Igreja dos Pobres. 

Löwy (1991) nos apresenta uma, dentre as tantas tentativas, de explicação do 

fenômeno a partir do pensamento de Thomas C. Bruneau, 

 

Segundo ele, essa Igreja tem inovado porque deseja manter sua influência. 
Confrontada com a concorrência de diversas correntes religiosas 
(protestantismo, seitas, etc.) ou políticas (movimentos de esquerda), o 
declínio das vocações, a crise das suas finanças, a elite da Igreja 
compreendeu que é preciso inovar, e se voltou para as classes inferiores 
(LÖWY, 1991, p. 32). 

 

Essa explicação para nós é limitada, já que a influência da Igreja se mantinha 

perante as elites e a mudança não aconteceria com a adesão plena dessa classe. 

Não seria estratégia para conversão de fiéis, para a alite, dar poder polítco aos 

trabalhadores e proletariados. 

Outros teóricos mais vinculados à esquerda cristã, nos dão outras explicações 

ao quadro, quando afirmam que a mudança da Igreja se deu por conta da população 

que tomou para si a Igreja fazendo-a agir perante suas necessidades. O que para 

nós também soa com fragilidades, pois se por um lado as determinações sociais 

clamavam por uma mudança na forma de pensar a Igreja e do modo que esta 

poderia intervir concretamente na sociedade, ficariam sem respostas questões 

como, por exemplo, de como a população converteu o olhar da Igreja para suas 

causas? (LÖWY, 1991) 

Essa discussão repousa nas palavras de Boff (1981) quando reflete sobre a 

classe hegemônica e a relação com a Igreja, já que esta se trata de uma instituição 

que agrega diversos públicos, com diversas necessidades: 

  

Os fiéis estão presentes tanto de um lado quanto do outro; a Igreja é 
atravessada, inevitavelmente, pelos conflitos de classe e pode assumir uma 
eventual função revolucionária quanto uma função fortalecedora do bloco 
hegemônico (Boff, 1981, p. 178). 

 

Estas duas possibilidades não são meras opções que alguém, ou um pequeno grupo 

possa tomar. Há uma relação direta com a articulação que o campo religioso-

eclesiástico estabeleceu com as classes, o que parte ainda do reconhecimento ou 
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não, da Igreja e de seu corpo eclesiático sobre a divisão da sociedade em classes, e 

a observação crítica sobre seu bloco hegemônico. É o que complementa Boff, 1981: 

 

Evidentemente não se trata de uma reprodução mecânica, porque fica 
sempre preservada a autonomia relativa do campo religioso-eclesiástico. 
Dizendo que é relativamente autônomo afirmamos que não é totalmente 
determinado pelo campo social mas nem totalmente independente; ele, a 
partir de sua especificidade irredutível (a experiência cristã, sua expressão 
objetiva em discursos e práticas, seu caráter institucional pelo qual se 
reproduz, conserva, difunde, particularmente, mediante um corpo de peritos 
e hierarcas) imediatamente assimila e retrabalha as influências sociais (Boff, 
1981, p. 178). 

 

Resta-nos acrescentar a esse conjunto de determinações, os fatores mais 

particulares de cada continente onde a teologia da libertação se fez presente, ao que 

concerne a América Latina e ao Brasil, a realidade social e política dos anos 1950, a 

efervescência de movimentos sociais a partir de então, junto deles o cristianismo da 

libertação como um movimento de cunho religioso, mas, sobretudo, revolucionário.  

Mas as discussões feitas por Leonardo Boff na obra referenciada não se 

limitam à conceituação da teologia da libertação, ou da compreensão de como ela 

surge, o livro, na verdade, faz uma denúncia ao 

 

[...] sistema autoritário de poder demtro da Igreja, a intolerância e o 
dogmatismo de instituições como a Santa Congregação para a doutrina da 
Fé (ex- Santo Ofício, responsável pela Inquisição), o “culto cristão pela 
personalidade dos papas”, e o oportunismo da Igreja-instituição face aos 
vencedores, quaisquer que eles fossem. Essa obra, iconoclasta, lhe valeu a 
condenação do Vaticano a um ano de silêncio (LÖWY, 1991, p. 44). 

 

Em 1984, posiciona-se em resposta à teologia da libertação com uma 

Ilustração Sobre Alguns Aspectos da Teologia da Libertação, escrito pela Santa 

Congregação Para a Doutrina da Fé, à época, dirigida pelo Cardeal Ratzinger44. O 

texto denuncia a teologia da libertação como uma heresia fundamentada no 

marxismo.  

                                            
44 Se refletirmos um pouco sobre a condição do Vaticano e da Igreja Católica em relação á 
organização de novos movimentos expressivos que poderiam gerar grandes mudanças na Igreja, 
poderíamos interpretar como estratégico, no campo do poder episcopal, a nomeação de bispos e 
papa mais conservadores desde então, um exemplo marcante poderia ser percebido no conclave de 
2005, que elegeu o Cardeal Ratzinger (Bento XVI) como o 265º Papa, substituindo João Paulo II após 
sua morte. 



67 

 

Dentre os muitos frutos positivos da teologia da libertação no Brasil, 

destacamos as Cominidades Eclesiais de Base (CEBs), que encontram na 

simplicidade da organização coletiva um caminho para troca de ideias e práticas e 

vivem nos espaços permenorizados da sociedade, portanto, são comunidades, 

constituídas por uma reunião de pessoas que vivem na mesma região, que tem uma 

mentalidade unificante e possuem a mesma fé. São eclesiais porque estão unidas à 

Igreja ou a um grupo de ação social. E, são de base porque são constituídas de 

pessoas das classes populares e de menor cultura e se contrapõem aos que tem 

posses. Localizam-se em geral na zona rural e na periferia das cidades.  

As CEBs têm como método três palavras que os direcionavam: ver, julgar e 

agir. Ou seja, buscam olhar a realidade em que vivem, julgá-la com os olhos da fé, 

buscando pelo dom da tolerância e o dom da caridade, e, encontrar caminhos de 

ação e contemplação, mesmo que impulsionados por este mesmo juízo prático ou 

teórico à luz da fé. 

Não se pode negar que a partir das reflexões travadas ao longo das 

articulações das CEBs e de suas reuniões e encontros, seus debates sobre os 

problemas da família, do trabalho e do bairro, dentre outros assuntos, ajudaram a 

criar movimentos sociais em espaços onde a naturalização dos conflitos já se fazia 

enrraizada, são os casos das associações de moradores, organizações sindicais, 

luta pela terra e também o fortalecimento do movimento operário. 

Acreditamos que as CEBs foram o legado deixado pela teologia da libertação, 

que embora permaneca como uma das tantas correntes do catolicismo, descansa 

sob o véu do conservadorismo que se cria e recria no seio da Igreja. 

A teologia da libertação não foi, senão, uma proposta de um cristianismo 

radical com um viés marxista que teve sua influência expressiva em um momento 

histórico crucial no Brasil, no entanto, foi uma das muitas correntes teológicas que 

tentam se firmar dentro da igreja. 

Seu impacto não pode ser esquecido, e, na nossa opinião, poderia ser 

reavivado, especialmente no Brasil, onde a própria Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), atualmente se recusam a condenar a teologia da libertação, 

apesar da pressão do Vaticano. 

É de suma importância destacar que a Igreja, embora por parcela 

representativa, se fez combativa num dos episódios mais violentos da história do 

Brasil. A contribuição da teologia da libertação no Brasil em meados de 1970, 
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quando passa a denunciar o regime militar, sustentando as bandeiras de lutas dos 

trabalhadores e dos camponeses por salários e pela reforma agrária, representa 

uma reação histórica e honrosa da Igreja nesse cenário cruel.  

A teologia da libertação, para nós, simbolizou, até os dias atuais, uma última 

tentativa da igreja de humanizar o Cristo a partir da religião institucionalizada no 

catolicismo. 

 

     3.1.2 A eclosão das igrejas neopentecostais 
 

 Até chegarmos às discussões conceituais em torno do neopentecostalismo é 

importante fazer referência á história mundial do protestantismo, o qual foi dividido 

em três grandes vertentes: puritana, metodista e pentecostal. Aqui nos deteremos ao 

caminho que contextualiza a eclosão do protestantismo, do pentecostalismo e por 

fim, o neopentecostalismo, sobretudo, no Brasil, reconhecendo que essa é mais uma 

tradição religiosa que no contexto atual, traz desdobramentos teóricos e práticos que 

devem ser analisados à luz de um viés sociológico e crítico. Veremos ao fim deste 

tópico que há uma distinção entre o protestantismo tradicional e o 

neopentecostalismo em virtude do processo histórico em que ambas seguiram, suas 

tradições que legitimam uma identidade que coloca protestantes e neopentecoslais 

em patamares diferentes.  

O protestantismo é, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do 

Cristianismo. O nome “protestante” provém dos protestos dos cristãos do século XVI 

contra as práticas da Igreja Católica. Em consonância com o que afirma Alexandre 

Carneiro Souza (2004), “o cristianismo possui uma única origem: partiu do 

movimento que surgiu no mundo antigo com a manifestação de Jesus Cristo e, 

depois, difundido por seus apóstolos no mundo inteiro.” (Souza, 2004, p. 15). 

O cristianismo se ramifica em protestantismo a partir da Reforma Protestante, 

um movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho 

Lutero, quando através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 

1517, na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg (Alemanha), protestou contra 

diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, propondo uma reforma no 

catolicismo romano. 
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O resultado da Reforma Protestante foi a divisão da Igreja do Ocidente entre 

Católicos Romanos e Reformados Protestantes, originando assim o protestantismo.

 Para Souza (2004),  

 

A Reforma, mais que uma transição, representou uma ruptura que veio a 
culminar na criação de uma igreja paralela e concorrente, fato nunca antes 
acontecido na história da igreja. O bloco reformado se segmentou em 
diversas ordens protestantes; além disso, outros grupos cristãos mais 
aproximados do protestantismo do que do catolicismo reivindicaram o status 
de protestantismo paralelo em relação ao movimento reformador. Afirma-se, 
erroneamente, que o pentecostalismo surgiu tardiamente, trezentos anos 
depois da Reforma, no início do século 20. Não é possível desconsiderar as 
múltiplas ramificações da igreja cristã e as especificidades de suas ênfases 
doutrinárias distintas. No entanto, também não é possível desconsiderar a 
relação incestuosa desta gama de expressões cristãs, todas originadas de 
uma mesma fonte (SOUZA, 2004, p.16) 

 

 
É inegável que a matriz ético-doutrinária do pentecostalismo é a Reforma 

Protestante, portanto, não é válido para nós, diversas outras indagações que 

pensam a história do pentecostalismo dissociada do protestantismo histórico, 

embora tenha se desenvolvido com um leque de variações, todo o pentecostialismo 

é fruto de uma mesma tradição cristã. No entanto, veremos mais adiante que é 

importante fazermos uma distinção aos desdobramentos práticos e teóricos que 

tomaram o protestantismo histórico e o pentecostalismo, já que no cenário atual, a 

ascensão do neopentecostalismo traz novas nuances criticada, inclusive, pelo 

protestantismo. 

A conceituação do protestantismo e seus desdobramentos não é algo fácil, 

principalmente, após a década de 1950, quando se gestam novas igrejas 

pentecostais com diferentes nomenclaturas e tipologias. 

 O pentecostalismo é um movimento religioso protestante que, desenvolvido 

fora do protestantismo tradicional, teve início nos Estados Unidos da América (EUA) 

a partir do século XX, e que abrange várias seitas que, tal como os apóstolos no 

Pentecostes, buscam a união com o Espírito Santo. Tal movimento baseia sua fé e 

prática nas experiências religiosas que estão registradas no Novo Testamento da 

Bíblia. 

 Uma das características mais recorrentes a esse movimento é a crença no 

ensinamento de que os dons e sinais que Jesus deu aos apóstolos e à igreja do 

primeiro século, narrados no livro de Atos dos Apóstolos, são dados ainda hoje pelo 
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Cristo, motivo que os crentes, da presente geração, buscam por tais dons 

sobrenaturais, pois, para eles, são sinais de espiritualidade. 

O pentecostalismo se divide em três vertentes: pentecostalismo clássico, 

deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Mariano (2014) afirma que o 

pentecostalismo brasileiro nunca foi homogêneo.  

 

Desde o início, conteve diferenças internas. Congregação Cristã e 
Assembléia de Deus, as duas primeiras igrejas pentecostais fundadas no 
Brasil, a primeira em 1910, a segunda em 1911, sempre apresentaram 
claras distinções eclesiásticas e doutrinárias que, com o passar do tempo, 
geraram formas e estratégias evangelísticas e de inserção social bem 
distintas (MARIANO, 2014, p.23).  

 

Essas diferenças se traduzem, inclusive, na interpretação do próprio termo 

Pentecostal. Eles não têm um órgão centralizador administrativo de todas as igrejas 

pentecostais, e o termo que os interliga é amplamente resignificado.  

Há, contudo, um concenso no que diz respeito à classificação destas duas 

igrejas pentecostais quando á titulação de clássicas. Uma terminologia que 

simboliza, além do pioneirismo do protestantismo no Brasil, a transformação da 

comunidade dentro de uma instituição que ascende socialmente e economicamente 

com o passar do tempo, que busca a respeitabilidade confessional e estimulou a 

formação teológica de seu clero.  

O Pentecostalismo clássico é o que começou em 1901 entre cristãos que se 

reuníam em Los Angeles, EUA e simultaneamente em vários outros lugares na 

América do Norte. É a maior corrente pentecostal entre todas as demais, pois está 

conformada por organizações religiosas que se formaram naqueles anos e mantém 

manifestações espirituais e doutrinas similares. No Brasil, abrangeu o período de 

1910 a 1950 e iniciou-se juntamente com a sua implantação no país, decorrente da 

fundação, como já citado, da Assembléia de Deus e da Congregação Cristã no 

Brasil até sua difusão pelo território nacional. Desde o início, ambas igrejas 

caracterizam-se pelo anticatolicismo, pela ênfase na crença no batismo no Espírito 

Santo e por um ascetismo que rejeita os valores do mundo e defende a plenitude da 

vida moral e espiritual. 

Um dado relevante e que coloca a cidade de Mossoró no Rio Grande do 

Norte como cenário histórico do pentecostialismo no Brasil data de 1932, quando é 

fundada a Igreja de Cristo no Brasil, na cidade. Segundo o sociologo Alexandre 
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Carneiro Souza, a Igreja de Cristo no Brasil seria a primeira denominação 

pentecostal organizada por brasileiros. A Igreja de Cristo divergiu das demais igrejas 

pentecostais, da primeira onda, a clássica, ao seguir o dogma da “eterna 

segurança”, mais conhecida como perseverança dos santos.  

Para Souza (2004) 

 

As igrejas pentecostais atuam e crescem fundamentadas numa teologia 
evangelística agressiva e numa prática litúrgica “barulhenta”. O 
pentecostalismo adiciona ao ato religioso o sensacionalismo e o espetáculo, 
acompanhados de um produto doutrinário que intervém prioritariamente nos 
universos da dor, da angústia e da ansiedade da existência humana, 
trabalhando os conflitos do aqui e do agora (SOUZA, 2004, p. 12). 

 

Ancoradas nestes moldes característicos, a segunda vertente do 

pentecostalismo começou a surgir na década de 1950, quando chegaram a São 

Paulo dois missionários norte-americanos da International Church of the Foursquare 

Gospel. Na capital paulista, eles criaram a Cruzada Nacional de Evangelização e, 

centrados na cura divina, iniciaram a evangelização das massas, principalmente 

pelo rádio, contribuindo bastante para a expansão do pentecostalismo no Brasil. Em 

seguida, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular. Posteriormente, surgiram a 

Igreja Pentecostal Unida do Brasil, a Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus é 

Amor, a Casa da Bênção, a Igreja Unida, a Igreja de Nova Vida e diversas outras 

igrejas pentecostais menores como a Igreja Presbiterial Pentecostal dentre outras. 

A terceira vertente, chamada de neopentecostalismo, teve início com a 

criação de novas igrejas na segunda metade dos anos 1970, fundadas por 

brasileiros, as mais antigas são a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada no Rio 

de Janeiro no ano de 1977, liderada pelo bispo Edir Macedo, e a Igreja Internacional 

da Graça de Deus também criada no Rio de Janeiro no ano de 1980, liderada e 

fundada pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário 

R. R. Soares R. R. Soares, ambas estão presentes na área televisiva do país com 

vasta programação de cultos e programas de cunho religioso. 

Posteriormente, surge a Renascer em Cristo, em São Paulo no ano de 1986, 

e a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, em Brasília, ano de 1992. De modo 

geral, essas igrejas utilizam a mídia eletrônica para divulgar seus trabalhos e 

doutrina, além disso, aplicam técnicas de administração empresarial, com uso de 

marketing, planejamento estatístico e análise de resultados.  
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No tocante às correntes teológicas, algumas pregam a Teologia da 

Prosperidade, que de acordo com Abumanssur (2013) 

 

[...] é um conjunto de crenças que surgiram nos Estados Unidos na década 
de 1940 e que afirmam que é correto e legítimo que o crente deseje e 
busque a sua prosperidade material, o seu enriquecimento e a vida pródiga. 
Afirma ainda que, dependendo de suas atitudes, é lícito esperar que a 
divindade trabalhe em seu favor na conquista da prosperidade material 
(ABUMANSSUR, 2013, p. 97).  

 

Com promessas destinadas á prosperidade material terrena, com estratégias 

de rejeição aos tradicionais usos e costumes austeros dos pentecostais, o 

neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente, a que mais 

cresce e também a mais liberal em questões de costumes. 

As igrejas neopentecostais tornam-se cada vez mais flexíveis quanto a seus 

costumes com vistas a manutenção de seu projeto institucional de conquista de 

poder, “não existe uma identidade estável mantida por definição doutrinária, 

protegida por estruturas institucionais ou por normas de comportamento” 

(BAPTISTA, 2013, p. 86) o que aliado à teologia da prosperidade, vem dar respostas 

a uma massa da população que ao longo dos anos não tinham visto a reação das 

igrejas perante as espectativas dos segmentos sofridos e pobres da sociedade. 

 

Com promessas de que o mundo seria locus de felicidade, prosperidade e 
abundância de vida para os cristãos, herdeiros das promessas divinas, a 
Teologia da Prosperidade veio coroar e impulsionar a incipiente tendência 
de acomodação ao mundo de várias igrejas pentecostais aos valores e 
interesses ao “mundo”, isto é, à sociedade de consumo (MARIANO, 2014, 
p. 149). 

 

Em seus referenciais de interpretação, não é o modo de produção, o sistema 

econômico, nem seu conjunto político e cultural a verdadeira fonte das desgraças e 

dos problemas sociais do mundo. Elas redirecionam esses problemas ao campo do 

sobrenatural e responsabilizam os “encostos”, o “olho gordo”, os maus espíritos, 

além de um forte apelo ao preconceito para com as religiões afro-brasileiras, 

colocando como protagonistas da miséria e do sofrimento das pessoas, as 

divindades do Candomblé e da Umbanda. Já na literatura dos teólogos da 

prosperidade, formalmente essa responsabilização recae majoritariamente sobre o 

diabo, “que aparece como personificação do mal” (MARIANO, 2014, p. 177). 
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Na trajetória do pentecostalismo brasileiro, a diversidade é uma de suas 

características marcantes. Assim, ao longo de sua história recente é possível 

observar diferentes ênfases. No princípio, o pentecostalismo desenvolveu a busca 

dos carismas do Espírito Santo como sendo recursos indispensáveis para o 

crescimento interno da espiritualidade da igreja e para a tarefa da evangelização. 

Posteriormente, a ênfase foi direcionada para a cura e a libertação como efeitos da 

“operação” do Espírito Santo. Nesse período, foram notáveis as grandes 

concentrações públicas de cura divina, de orações em línguas, dentre outras 

manifestações, acompanhadas de sessões de exorcismo.  

Já o pentecostalismo da década de 1980 acrescenta em suas práticas uma 

gama variada de “prestação de serviços”, fundamentados na crença de que a 

operação do Espírito Santo liberta da pobreza, da miséria e da opressão demoníaca 

que provocam distúrbios na vida das pessoas e nas relações sociais. É onde, a 

nosso ver, adentra ao espaço da ética protestante que prega a ascensão social 

dentro do capitalismo. 

Essa variação e constantes mudanças teóricas e práticas fazer surgir críticas 

a partir dos segmentos do protestantismo tradicional contra o neopentecoslalismo. 

Parcelas do protestantismo tradicional consideram essas novas crenças um tipo de 

religiosodade inferior, fruto de fanatismo. 

Podemos afirmar que há hoje, dentro do protestantismo uma crise de 

identidade em relação à comparação destes com os novos arranjos religiosos que 

surgem a cada dia na onda neopentecostal, sobre isso Baptista (2013), descreve45: 

 

A disputa pela identidade evangélica persiste e confunde parte da 
sociedade, quando se percebe que “evangélico” passou a ser categoria 
guarda-chuva, adotada pelos “de fora”, para designar indistintamente 
protestantes e pentecostais. Este procedimento costuma ser adotado, 
também, pelos grandes meios de comunicação, repercutindo, desta forma, 
o senso comum prevalecente na sociedade. Para os que se incomodam 
com essa generalização é mais grave constatar que “evangélico”, cada vez 
mais, está servindo para designar os seguidores dos apóstolos, bispos, 
missionários e pastores, peritos em curas, em exorcismos espetaculares e 
em fazer promessas de prosperidade. Esse segmento da população lota 

                                            
45 Cumpre-nos esclarecer, que em âmbito da literatura acadêmico é recorrente que o termo 
“evangélico”, na América Latina, recobre o campo religioso formado pelas denominações cristãs 
surgidas a partir da Reforma Protestante européia  do séc. XVI, o que agrega tanto as igrejas 
protestantes históricas (Luterana, Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista e Batista) 
como as pentecostais (Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, 
Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Benção, Universal do Reino de Deus, etc). 
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templos e aparece, diariamente, como massa informe, em alguns canais 
abertos da televisão brasileira (BAPTISTA, 2013, p. 84). 

 

Muito embora a presença do pentecostalismo no Brasil ainda seja recente, 

estando apenas há cem anos de presença em solo brasileiro, o crescimento dos 

pentecostais no país é um fenômeno religioso sem precedentes no mundo. O último 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do ano 

2000 demonstrava em seus dados, a expansão alcançada por este seguimento 

religioso nas últimas décadas do século XX. 

O Brasil conta com mais de 15% da população de adeptos das igrejas 

protestantes e pentecostais, a grande maioria formada dentro da ideologia 

fundamentalista. Á grosso modo, temos sete milhões de protestantes e evangélicos 

tradicionais e 20 milhões de pentecostais (BAPTISTA, 2013, p. 81). Vale observar 

que estas religiões de efervescência do espírito e com grande apelo emocional e 

oconômico, apesar de ter aproximadamente apenas um século no Brasil cresce de 

maneira desenfreada na sociedade brasileira, adentrando as diversas classes.  

Como reação a esse processo acelerado de crescimento, o pentecostalismo e 

o catolicismo também adotam características que podemos classificar como 

neopentecostais, ilustram essa questão 

 

[...] a contínua pentecostalização, iniciada já na década de 60, de setores do 
protestantismo histórico, sobretudo de batistas e motodistas, e a rápida 
expansão da Renovação Carismática Católica, movimento leigo de linha 
pentecostal oriundo dos EUA que se instalou no catolicismo brasileiro no 
começo dos anos 70 (MARIANO, 2014, p. 12). 

 

Em uma análise particular, essas nuances teológicas e metódicas 

evangelísticas dentro das tradições religiosas citadas remontam o conservadorismo 

religioso dentro das instituições clássicas, pricipalmente no catolicismo, com a RCC 

(Renovação Carismática Católica), que não passa de uma estratégia estimulada 

pelo Vaticano como uma resposta a sua concorrente na tentativa de conter o avanço 

pentecostal na América Latina, mas sobretudo, combater a Teologia da Libertação 

que estava em plena expansão no território latino.  

Por fim, observamos que o neopentecostalismo está afastando-se 

teologicamente do protestantismo da Reforma, e até mesmo do cristianismo. Tavez 
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seja o neopentecostalismo o estágio crítico da manipulação da fé em uma religião, 

que motivou no século XVI a Reforma Protestante. 

Apesar de seu expressivo crescimento ao longo dos últimos vinte anos, 

precisamos reconhecer que, até o momento, muito pouco se conhece sobre o novo 

pentecostialismo e que se esta é a resposta histórica, no contexto brasileiro, à 

hegemonia católica tão marcante e opressora desde nossa colonização, vemos o 

futuro da religião com um olhar temeroso, dado o desdobramento neopentecostal 

dentro não só do protestantismo, mas também do catolicismo, como um novo 

formato de conservadorismo apelativo e alienante. Aguardemos os próximos 

capítulos dessa história.   

 

4. SERVIÇO SOCIAL E RELIGIÃO: A INFLUÊNCIA RELIGIOSA NO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS EM MOSSORÓ/RN 
 

4.1 A religião e o Serviço Social: aspectos históricos e teóricos 
 

Não se pode desconsiderar que na história do Serviço Social a religião tem 

grande influência desde sua gênese e “a mediação religiosa se expressou, em um 

primeiro momento, por meio das Escolas de Serviço Social, que deram origem à 

profissão em vários países” (SIMÕES, 2005, p. 29). Essa marca de origem foi 

responsável por imprimir desde o início, um cunho valorativo religioso ao Serviço 

Social, o que induz a práticas imbuídas de valores caritativos e moralistas diante das 

expressões da questão social. Trazemos aqui as contribuições de Iamamoto e 

Carvalho (2011), para contextualizar esse período:  

 

Seu surgimento se dá no seio do bloco católico, que manterá por um 
período relativamente longo um quase monopólio dos agentes sociais 
especializados, tanto a partir de sua própria base social, como de uma 
doutrina e ideologia. O Serviço Social não só se origina do interior do bloco 
católico, como se desenvolve no momento em que a Igreja se mobiliza para 
a recuperação e defesa de seus interesses e privilégios corporativos, e para 
a reafirmação de sua influência normativa na sociedade (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2011, p. 226). 

 

Reconhecer que os valores religiosos estiverem presentes no início do 

Serviço Social enquanto profissão, não significa legitimar sua influência no exercício 
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profissional nos dias atuais, neste ponto discordamos de Simões (2005), quando o 

autor afirma que “a existência de tais valores é que garante que a prática profissional 

seja, tal qual foi, desenvolvida e consolidada” (SIMÕES, 2005, p.17). Esse discurso 

acaba por desmerecer os avanços no campo teórico e prático aos quais o Serviço 

Social vem passando, sobretudo, quando se afirma uma profissão laica, 

reconhecendo que as amarras do passado nada mais são do que fatos históricos, 

mas que em nada condiz com as reais questões sociais, quando os indivíduos estão 

inseridos num contexto de desigualdades, opressões e exploração. 

O que consolida o Serviço Social e o insere no rol das profissões socialmente 

necessárias está distante de ser a caridade, mas sim, a busca pela garantia de 

direitos, o viés crítico que a profissão adotou, e a apreensão dos fenômenos sociais 

a partir de uma perspectiva de totalidade que os(as) profissionais são incitados a 

desempenhar.   

A relação entre Igreja e Serviço Social, por sua vez, acompanhou as 

transformações sociais, criou novas definições e engendrou-se às relações de poder 

emergentes.  

Para Castro (2000), 

  

[...] a emersão do Serviço Social, enquanto protagonista de uma prática 
diferenciada da assistência pública e da caridade tradicional, conecta-se 
aos objetivos político-sociais da Igreja e das frações de classe vinculada 
mais diretamente a ela. Os elementos que mais colaboram para o 
surgimento do Serviço Social têm origem na Ação Católica – 
intelectualidade laica, estritamente ligada à hierarquia católica -, que 
propugna, com visão messiânica, a recristianização da sociedade através 
de um projeto de reforma social (CASTRO, 2000, p. 47).  

 

A Ação Católica surge em tempos de efervescência do Sindicalismo Católico 

e da Democracia Cristã que, por sua vez, fazem analogia à publicação da Encíclica 

Rerum Novarum46, promulgada pelo Papa Leão XIII, em 189147.  

                                            
46 A Rerum Novarum marca uma reviravolta no seio do Catolicismo Social, na medida em que a 
Encíclica acusa recepção, por parte do magistério pontifício, de muitas das teses disputadas no 
interior do movimento, especialmente daquelas mais sintonizadas com os valores da modernidade. 
(...). A preocupação de Leão XIII é que os católicos entrem dentro das aspirações do século, a fim de 
penetrar de um espírito cristão todas as formas da civilização moderna. (BRIGHENTI, 2007).   

 
47 As encíclicas são documentos elaborados pelo Papa, dirigido aos bispos de todo o mundo e, por 
meio deles, repassados aos fiéis católicos. A Rerum Novarum: sobre a condição dos operários foi 
escrita pelo Papa Leão XIII em 1891. Os elementos principais do texto destacam as questões 
levantadas durante a revolução industrial e as sociedades democráticas no final do século XIX. Leão 
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Tal medida funda-se de uma necessidade de intervenção da Igreja na 

sociedade dado o processo de industrialização na Inglaterra no final do século XVIII, 

onde se agravava o fenômeno do empobrecimento da nova classe operária. A Ação 

Católica define, portanto, um novo lugar da Igreja na sociedade moderna, com 

propostas de ações que visam ampliar a influência da Igreja Católica na sociedade 

com base na Doutrina Social da Igreja.  

Não podemos deixar de citar que à época, os católicos faziam uma leitura 

equivocado acerca da pobreza, onde tal condição era fruto de uma crise moral e 

religiosa, e essa opinião se alicerçava principalmente em vistas da classe 

trabalhadora (BRIGHENTI, 2007).  

A Igreja, então, impõe uma “ação doutrinária e organizativa com o objetivo de 

livrar o proletariado das influências da vanguarda socialista do movimento operário e 

harmonizar as classes em conflito a partir do comunismo cristão.” (IAMAMOTO, 

2011, p. 19). Ou seja, além de tentar tratar como questões morais a condição de 

pobreza da população, ainda freava a organização política da classe trabalhadora 

dentro de uma perspectiva crítica.  

É nesse contexto que surge o Serviço Social, primeiramente de iniciativas de 

frações e grupos da classe dominante aliados à Igreja Católica, onde a Ação 

Católica torna-se um espaço de atuação desses “profissionais” que nesse momento 

teem sua prática voltada para a família operária, principalmente mulheres e crianças 

por meio de ações individualizadas.  

De acordo com Iamamoto (2011), esses elementos sinteticamente expostos, 

pemitem afirmar que o Serviço Social como profissão emerge como uma atividade 

com bases mais doutrinárias do que científicas, no bojo de um movimento de cunho 

reformista-conservador (BATISTA, 2014).  

Não obstante ao cenário político e econômico que caracteriza a época de 

emerssão do Serviço Social, é importante ressaltar que a profissão surge 

diretamente relacionada com a emergência do capitalismo, o que agudiza as 

desigualdades e acirra os conflitos de classe.  

A intervenção estatal é daí resultante, é onde então associamos a relação do 

Estado com a Igreja diante das necessidades sociais que se complexificavam. 

                                                                                                                                        
XIII apoiava o direito dos trabalhadores formarem sindicatos, mas negava o socialismo e defendia os 
direitos à propriedade privada.    
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O Estado passa a ser o maior empregador do Serviço Social, e tem claros 

objetivos: “enquadramento da classe trabalhadora a ordem do capital” (CISNE, 

2012, p. 29).  

Nestas linhas, Cisne (2012), ancorada em Netto (1996), destaca como se dá 

o surgimento do Serviço Social como profissão, descreve: 

 

[...] percebe-se que o Serviço Social não surge de uma racionalização da 
assistência social, ou seja, de uma simples evolução linear da caridade, 
uma evolução da ajuda, mas “emerge das condições histórico-sociais 
concretas na ordem monopólica, dos seus processos econômicos, 
sociopolíticos e teórico-culturais” (NETO, 1996 apud CISNE, 2012, p. 29). 

  

Se a igreja teve sua parcela de contribuição na gênese da profissão, foi o 

Estado quem o legitimou enquanto profissão inserida na divisão sócio-técnica do 

trabalho, profissão socialmente necessária diante das expressões da questão social 

que a sociedade capitalista fazia emergir.  

É o momento em que se rompe com o ideário de caridade, e se passa a 

pensar na noção de direito, muito embora, à época, as legislações ainda não 

contemplassem os reais anceios de necessidades da classe trabalhadora. 

A emergência e institucionalização do Serviço Social no Brasil como 

especialização do trabalho ocorrem em meados da década de 1930. Nesse período 

é válido citar a presença das ideias da norte-americana Mary Richmond e o Serviço 

Social de Caso, um método com forte influência da medicina, da psicologia e da 

sociologia positivista em seu viés funcionalista, que propunha mudanças na 

personalidade dos indivíduos na tentativa de ajustá-los à sociedade e via a questão 

social como um problema individual. Em linhas gerais, um Serviço Social 

psicologizante, pautado em princípios religiosos que reforçavam a noção de ajuste 

social e busca da recristianização.  

Por outro lado, o Serviço Social surge com um viés ligado á proposta de 

regulamentação social por meio da ação interventiva do Estado, diante os agravos 

às expressões da questão social em pleno momento de consolidação do capitalismo 

monopolista48. 

                                            
48 O cenário brasileiro durante o primeiro governo de Getúlio Vargas (1930 até 1945) muda 
consideravelmente devido aos grandes investimentos na indústria de base, dando subsídios para a 
manutenção e expansão do capitalismo. Tal processo de industrialização corrobora para que a 
população operária se aglutine nas grandes cidades em busca de emprego. Vivendo sob condições  
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Nessa conjuntura, entendemos a profissão desde sua gênese inserida em um 

processo contraditório diante da realidade social, política e econômica da época.  

 

As particularidades desse processo no Brasil só evidenciam que o Serviço 
Social se institucionaliza e legitima profissionalmente como um dos recursos 
mobilizados pelo Estado e pelo empresariado, como suporte da Igreja 
Católica, na perspectiva do enfrentamento e regulação da Questão Social, a 
partir dos anos 30, quando a intensidade e extensão das suas 
manifestações no cotidiano da vida social adquirem expressão política. A 
Questão Social em suas várias expressões, em especial, quando se 
manifesta nas condições objetivas de vida dos segmentos mais 
empobrecidos da população, é, portanto, a “matéria-prima” e a justificativa 
da constituição do espaço do Serviço Social na divisão sóciotécnica do 
trabalho e na construção/atribuição da identidade da profissão (YAZBEK, 
2009, p. 129).  

 

O Serviço Social em sua gênese, sob direção da Igreja Católica, mantinha 

sua prática orientada “a partir das diretrizes das encíclicas Rerum Novarum (1891) e 

Quadragésimo Anno (1931) encíclicas papais que assumiam um posicionamento 

antiliberal e antissocialista” (YAZBEK, 2009, p. 130). Tratava-se, portanto, de uma 

formação com os claros objetivos de difundir a doutrina e a ação social da igreja.  

Os preceitos das duas encíclicas citadas também traziam as concepções 

adotadas para com relação aos problemas sociais.  

 

Para a Igreja, “questão social”, antes de ser econômico-política, é uma 
questão moral e religiosa. A sociedade é tida como um todo unificado, 
através de conexões orgânicas existentes entre seus elementos, que se 
sedimentam pelas tradições, dogmas e princípios morais de que a Igreja é 
depositária. Deus é a fonte de toda a justiça, e apenas uma sociedade 
baseada nos princípios cristãos pode realizar a justiça social (IAMAMOTO, 
2011, p. 18).  

 

Nessa conjuntura, deixe-se assim para o Estado a tutela dos direitos, as 

regulamentações da sociedade privada, e os limites da exploração da força de 

trabalho. A prática profissional estava se dando assim como uma intervenção 

ideológica para a vida da classe trabalhadora mediante princípios moralistas e 

religiosos.  

Nos anos 1940 e 1950 o Serviço Social brasileiro adota a influência norte-

americana, como já citado, o qual é marcado pelo tecnicismo, por características da 

                                                                                                                                        
precárias e submetidos a excessivas jornadas de trabalho, esse era um campo propício para a 
exploração de homens, mulheres e crianças.   
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psicanálise, e pela sociologia positivista e funcionalista. Com a supervalorização da 

técnica, a profissão se desenvolve através do “Serviço Social de Caso, Grupo e 

Comunidade”.  

Os anos 1960 e 1970 são o nosso ponto chave de discussão, pois, trata-se do 

período em que o Serviço Social passa por um movimento de renovação na 

profissão, com a busca de ruptura com o conservadorismo. Enquanto isso, no 

campo da religião, ascendia o movimento da Teologia da Libertação no país. 

Nesse período o Serviço Social se laiciza e passa a incorporar nos seus 

quadros segmentos dos setores subalternizados da sociedade. Estabelece 

interlocução com as Ciências Sociais e se aproxima dos movimentos “de 

esquerda”49. 

O Serviço Social no Brasil é caracterizado, pelo legado do Movimento de 

Reconceituação50, como afirma Netto (2005), é impossível imaginar o Serviço Social 

crítico, sem atrelá-lo a esta herança, mesmo tendo a convicção de que há uma 

pluralidade ideológica e teórica, própria da diversidade que é formada a categoria 

profissional, ainda que sob a égide de um projeto ético-político que faz a crítica ao 

tradicionalismo.  

Nesse período, não podemos desconsiderar o cenário autoritário na política 

nacional com a instituição da ditadura militar que perdurou de 1º de abril de 1964 até 

15 de março de 1985. Com a institucionalização do Estado de segurança nacional 

no Brasil não se permitia difundir ideias que questionassem a estrutura de poder, o 

modo de produção capitalista, ou a divisão de classes inpiradas pelas ideias 

marxistas.  

                                            
49 Importante destacar a ocorrência do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), 
ocorrido em setembro de 1979, o qual é considerado o marco histórico-político da tendência de 
intenção de ruptura com o conservadorismo da profissão, ficou conhecido como o “Congresso da 
Virada” face a sua importância na construção do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. O 
congresso marcou um momento importante de confluência de diversos movimentos ocorridos no 
Serviço Social latino-americano, de questionamentos e elaboração de propostas em oposição ao 
conservadorismo da profissão. Esse processo se inicia no final dos anos 1950, com o Movimento de 
Reconceituação Latino-Americano. (BRAVO, 2009). 
 
50 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social foi um processo de redefinição teórico-
metodológica nas escolas de serviço social que emergiu na América Latina por volta da década de 
1960, momento em que o Serviço Social passou a ter como marco teórico o materialismo histórico e a 
intervenção adotou a perspectiva de transformação social, cujos fundamentos encontram-se de 
acordo com Netto (2005), na crítica à Sociedade burguesa e ao Estado e na negação das práticas 
tradicionais de Serviço Social. Constitui-se em crítica e tentativa de superação ao serviço social 
tradicional e sinalizador de um Serviço Social crítico (NETTO, 2005).   
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Registra-se que nesse período conflituoso e opressor, no âmbito do Serviço 

Social, o Movimento de Reconceituação é o grande marco na história do Serviço 

Social brasileiro. Tal movimento se constitui matriz do projeto ético-político 

profissional hoje em curso, o que possibilitou vislumbrarmos a proposição de 

reflexões críticas aos assistentes sociais acerca da necessidade de ruptura com o 

caráter conservador que deu origem a profissão, e requisitou da ação profissional a 

necessidade de construção de uma nova proposta de atuação, tendo em vista as 

demandas e os interesses da classe trabalhadora. Importante destacar que  

 

Entendida numa dimensão processual, essa ruptura tem como pré-requesito 
que o Assistente Social aprofunde a compreensão das implicações políticas 
de sua prática profissional, reconhecendo-a como polarizada pela luta de 
classes. Em outros termos, o profissional é mobilizado na implementação de 
políticas sociais que trazem no seu bojo interesses divergentes e 
antagônicos que o exercício profissional, contraditoriamente, reproduz, já 
que tende a ser cooptado por uma das forças em confronto. Essa 
compreensão é básica para tornar possível que o Assistente Social faça 
uma opção teórico-prática por um projeto coletivo de sociedade e supere as 
ilusões de um fazer profissional que paira “acima” da história (IAMAMOTO, 
2011, p. 37).  

 

O referido momento histórico requer do profissional um posicionamento crítico 

e estes vão aos poucos se moldando à nova realidade da prática profissional. Muito 

embora, o discurso da prática dissociada da teoria ainda possa ser vislumbrado 

quando se coloca em pauta de discussão a relação dos valores pessoais de cada 

profissional, o que veremos no tópico que segue, e, a utilização destes no momento 

do trato com as demandas do Serviço Social. Simões (2005) nos afirma  

 

O fato de a prática profissional obedecer a ordenamentos legais e o ensino 
estar fundamentado em teorias, como o marxismo e a psicanálise, não 
impede que conteúdos valóricos, oriundos da raiz social dos profissionais, 
ou de sua predominância de gênero ou ainda de marcas religiosas, não 
estejam a ela agregados, quando a maioria dos profissionais detém tal 
perfil. A ausência de estudos e de análise sistemática sobre a prática 
assistencial dificulta o reconhecimento da importância que o perfil social dos 
profissionais tem, para a definição e caracterização da prática assistencial 
(SIMÕES, 2005, p. 15-16).  

 

Este trabalho tenta, justamente, sanar esta lacuna, embora de maneira sutil, 

já que a carência de estudos que pensem as questões de todos esses elementos 

pontuados por Simões (2005) não seriam contemplados em um único estudo, mas, 
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concordamos sim, que o perfil social dos profissionais, seus valores, sua cultura, 

tradições e suas histórias exercem forte influência no profissional que formam-se.  

Dando continuidade ao caminho percorrido pela profissão até nossos dias, 

destacamos nos anos 1980 as conquistas sociais, período em que na profissão 

inaugura-se o debate da Ética no Serviço Social, buscando-se romper com o 

tradicionalismo filosófico advindo do neotomismo e do humanismo cristão. 

  

Agora não apenas as técnicas eram utilizadas como recursos de distinção 
profissional, mas também os suportes teóricos, extraídos do pensamento 
das Ciências Sociais e da filosofia. Porém, como a literatura indica, a base 
valórica e de princípios subjacentes às concepções de ação profissional 
continuava a ser religiosa (neotomistas). Mesmo com a base de 
recrutamento sendo ampliada, com a multiplicação dos cursos de formação, 
e com a inserção, cada vez mais maciça, destes profissionais no mercado 
de trabalho, a religião continua na base do Serviço Social Brasileiro 
(SIMÕES, 2005, p. 40). 

 

Nos anos 1990, por sua vez, as ofensivas neoliberais, marcadas, 

fundamentalmente, pela adaptação dos princípios do liberalismo clássico às 

exigências de um Estado regulador e assistencialista, que suprime direitos, restrinje 

a intervenção estatal nas políticas sociais e sobre a economia, doutrina que defende 

a absoluta liberdade de mercado, esses preceitos recaem diretamente sob o Serviço 

Social e complexificam a atuação profissional em vista dos direitos sociais.  

No tangente à filiação teórica, esta se constitui como um norteador para a 

elaboração e, sobretudo, a materialização do projeto profissional da profissão que 

possa intervir e dar respostas positivas às necessidades dos sujeitos na realidade 

social, pois  

 

A considerar pela literatura profissional e pelos programas de cursos 
ministrados, o ensino de Serviço Social não detém mais nenhum traço 
explícito de influência religiosa. Marxismo, positivismo/funcionalismo e 
fenomenologia, além de correntes psicossociais, foram utilizados para dar 
um suporte técnico/científico à profissionalização da assistência (SIMÕES, 
2005, p. 18).  

 

Diante disso, percebemos que o Serviço Social caminha ao lado das 

mudanças na sociedade capitalista e que foi justamente devido ao desempenho 

desta que surge o Serviço Social como uma profissão socialmente necessária.  
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O processo de rompimento com o conservadorismo não deve ser 

característica apenas das décadas de 1960 á 1970, ele deve ser um movimento de 

luta por parte da categoria no cotidiano profissional. Para isso, aprofundar o debate 

no seio da categoria é um passo fundamental para a consolidação do projeto ético-

político em curso. 

 

4.2 A influência religiosa no exercício profissional em Mossoró/RN: tradição ou 
contradição? 
 

A contemporaneidade coloca como demanda ao Serviço Social um 

emaranhado de questões que perpassam as diferentes realidades sociais e 

culturais. Nesse prisma, o debate em torno das questões de raça, etnia, gênero, 

orientação sexual dentre outros temas, têm, com frequência, chegado à agenda de 

trabalho de assistentes sociais.  

O que é inegável é que tais assuntos carregam consigo uma carga de 

intolerâncias que historicamente vêm sendo construídas em meio a uma sociedade 

que busca um padrão normativo, oprimindo a diversidade e negando as diferenças. 

Diante disso, não podemos considerar como uma tradição, ou reprodução a-crítica 

de valores, na verdade, trata-se de desvalores e reprodução de preconceitos 

arraigados a concepções e visões de mundo que não se permitiram caminhar com a 

história pelos rumos da superação de preconceitos e pela quebra de paradigmas.  

Mesquita, Ramos e Santos (2001) citam que “o debate em torno do 

preconceito favorece à argumentação e à reflexão crítica sobre a vida cotidiana, 

espaço-tempo no qual se materializam as expressões de discriminação e opressão” 

(p. 01), a estas linhas, acrescentamos a necessidade do debate em torno do 

preconceito e discriminação no seio do Serviço Social em pleno processo de 

trabalho, particularmente, advindo das ideologias religiosas.  

É inegável, como em toda profissão, um misto de perfis. Cada profissional 

leva consigo seus valores, suas particularidades e singularidades, construídos a 

partir das relações sociais com a família, a escola, a igreja e os diversos ambientes 

formadores. Tais convicções ao se defrontarem com os novos valores que dão 

direcionamento a profissão escolhida, ocasiona um longo processo de mudanças e 

readaptações na forma de ver a realidade, bem como na maneira de intervir nela. 
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O Serviço Social, em especial, carrega consigo um legado de remar contra a 

corrente, tanto de um sistema econômico, como também de relações sociais 

cristalizadas que legitimam e naturalizam preconceitos, e outras formas de 

violências. 

Mas essa visão não nasceu junto da profissão, como já foi contextualizado 

anteriormente, foram necessárias décadas de disputas até o Serviço Social se firmar 

enquanto categoria que percebe a sociedade dividida em classes antagônicas e 

passasse a atuar na garantia de direitos, sobretudo, em vista dos interesses da 

classe trabalhadora e com isso, adotar um olhar mais expressivo para com as 

minorias tão marginalizadas nesta sociedade. 

As bases neotomistas e positivistas que fundamentaram o Serviço Social em 

sua gênese, reflexão realizada nas primeiras linhas deste texto, conduziram por 

décadas a profissão. E embora a questão social fosse também responsabilidade do 

Estado, não há como desconsiderar que a Igreja Católica mantinha estreita ligação 

com o Estado, por ser durante grande parte do séc XX, instância de poder política e 

ideológico. 

Só em meados da década de 1960 que o Serviço Social, no Brasil, começa a 

dar seus primeiros saltos para o que entendemos hoje da profissão e nesses pouco 

mais de 50 anos, merece destaque alguns momentos históricos: 

 

Ao analisarmos a construção do PEPSS [Projeto Ético Político do Serviço 
Social] é possível identificar como marcos: a aprovação do Currículo Mínimo 
para os cursos de Serviço Social de 1982 e do Código de Ética Profissional 
de 1986. Tais documentos constituem ícones históricos porque sua 
elaboração se deu de forma coletiva, reunindo, além das entidades 
representativas, os diversos segmentos que formam esta categoria, tais 
como: assistentes sociais/professores(as)/estudantes que buscaram 
disseminar, no conjunto da categoria, um novo referencial de análise para 
se pensar a sociedade, o indivíduo e a profissão. Estas expressões 
concretas do processo de renovação profissional são dignos “daquelas 
conquistas políticas e teóricas, cujo lastro de crítica visava a recusa da base 
filosófica tradicional, predominantemente conservadora que informava o 
Serviço Social” (CFESS,1996:176). Nos anos noventa, os ganhos teóricos e 
ético-políticos desta “intenção de ruptura” se aprofundam, tendo como 
ícones, da consolidação do PEPSS, a aprovação das Diretrizes Curriculares 
para o Curso de Serviço Social em 1996 e do Código de Ética Profissional 
em 1993, no qual são explicitados os princípios fundamentais que norteiam 
o projeto ético-político da profissão (MESQUITA, RAMOS e SANTOS, 2001, 
p. 6).  
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É com o Código de Ética de 1993 que o Serviço Social se abre de forma mais 

explícita ao debate sobre o preconceito o que demanda à categoria profissional um 

novo olhar para as questões que versam este assunto. 

Mas é inquestionável que a transição pela qual passa a profissão, sobretudo 

entre as décadas de 1970 e 1980, não se deu de forma direta e homogênea. As 

divergências se fazem também pela garantia da liberdade prezada pelo Serviço 

Social, o que nos assegura uma pluralidade de ideias por vezes divergentes e 

contraditórias.  

A ruptura com o conservadorismo é um processo, e como tal, foi base para o 

Projeto Ético-Político que começa a ser gerado em meio a um período conflituoso. 

O que queremos afirmar aqui é que a “Intenção de Ruptura” sinalizada por 

Netto (2005) não fica presa ao Congresso da Virada (1979) naquele contexto 

histórico vivenciado pela profissão. A ruptura com o conservadorismo e práticas 

moralistas no Serviço Social ainda deve ser tema contemporâneo na categoria 

desde a formação.  

Por isso, nos dispomos a trabalhar a temática Serviço Social e Religião, 

particularizada na articulação da religião e do contexto do exercício profissional do 

Serviço Social, por entendermos que os reflexos do passado ainda permeiam a 

profissão na contemporaneidade, influenciados pelos valores pessoais de cada 

profissional e assim, afirmarmos que a ruptura com o conservadorismo não pode 

ficar presa aos fundamentos históricos, teóricos e metodológicos da literatura 

acadêmica da profissão.  

Para tanto, a pesquisa realizada, a qual este trabalho é fruto, teve como 

objetivo geral identificar e analisar a influência religiosa no exercício profissional 

das(os) assistentes sociais do município de Mossoró-RN, na operacionalização da 

política de assistência social51. 

As nossas primeiras indagações no roteiro de entrevista buscam traçar um 

perfil sócio-religioso das profissionais, para isso, organizamos o quadro 1 para 

melhor sistematizar essas informações: 

 

                                            
51 Dentre os diversos campos de atuação profissional de assistentes sociais foi dada a preferência à 
Assistência Social por entendermos que nesta área ainda há muitas incoerências quanto a 
compreensão da atuação do Serviço Social nesta política, tendo em vista, o processo de constituição 
da referida política como pública e de garantia de direitos. E por entendermos que a noção de 
caridade e filantropia ainda paira na visão de muitas pessoas o que remete à genese do Serviço 
Social e sua vinculação com a religião. 
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Quadro 1: Perfil das profissionais de Serviço Social da Assistência Social Básica de 

Mossoró/RN 

 

  
Ano de 

formação 
 

 
Instituição 

 
Cidade/Estado 

de origem 

 

Religião 

 
Entrevista 1 

 
2006 

 
UERN 

 
Mossoró/RN 

Evangélica / Igreja 
Shamma 

Entrevista 2 2011 UFPB Patos/PB Católica 

Entrevista 3 2013 UFRN Natal/RN Não declarada 

Entrevista 4 2012 UERN Alexandria/RN Evangélica/Presbiteriana  

Entrevista 5 2005 UFRN Natal/RN Igreja dos Mórmons 

Entrevista 6 2013 UERN Mossoró/RN Católica 

Entrevista 7 2011 UERN Areia Branca/ 
RN 

Evangélica/ Igreja do 
Nazareno 

Entrevista 8 2014 Anhanguera Mossoró/RN Católica 

Fonte: Coleta direta dos dados da pesquisa. 

 

Percebeu-se que a grande maioria das profissionais entrevistadas nos CRAS 

(Centro de Referência da Assistência Social) estavam atuando como efetivas no 

quadro de servidores públicos municipais de Mossoró/RN, um fato importante, que 

legitima a autonomia profissional, advinda da aprovação em concurso público 

realizado no ano de 2013.  

Fazendo uma comparação com pesquisa anteriormente realizada pela autora, 

intitulada “Serviço Social e Religião: a reprodução da influência religiosa na atuação 

profissional das(os) assistentes sociais em Mossoró/RN” institucionalizada no 

PIBIC/CNPq 2013-2014 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), e que também teve como locus de coleta de dados algumas das 

instituições revisitadas no levantamento de dados atual, pudemos observar uma 

maior variação de perfis de profissionais, sobretudo, em relação à cidade de origem, 

á instituição de formação superior, a vinculação às religiões, que nesta observou-se 

uma gama de diversidade expressiva, além do recorte de gênero, que mais uma vez 

aparece a predominância do sexo e gênero feminino dentre as profissionais.  

Este último elemento está diretamente ligado á história da profissão, já que no 

passado da profissão, foi a religião Católica que designou um perfil padronizado às 
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pessoas aptas ao serviço assistencial: pessoas de “boa família”, caridosas, 

delicadas, de bons valores. Em síntese, atributos geralmente destinados às 

mulheres. 

São modelos de cunho normativo que colocam atributos constrídos 

socialmente como ordem natural. A construção do modelo ideal de ser-mulher está 

muito relacionada à imagem cristã de Maria, ou seja, ao que chamamos no campo 

da sociologia de Marianismo. Esse modelo se caracteriza na figura da mulher que se 

abstém de sua vida e seus desejos particulares para ser a esposa, a mãe, a mulher 

socialmente aceita. 

 

A Igreja Católica [...], contribuiu historicamente com essa ideologia patriarcal 
de dominação e controle sobre o gênero feminino ao configurar o modelo de 
uma boa mulher: as moldadas como moças boazinhas, caridosas e 
assistencialistas sob o modelo de Maria, mãe de Jesus. Tal modelo institui o 
referencial, a ser seguido com fidelidade pelas cristãs, de uma mulher 
santa, assexuada, de mãe exemplar abnegada, com espírito de sacrifício e 
pureza (CISNE, 2012, p. 50). 

 

Esse ideário, embora se pense que esteja ultrapassado, ainda se faz presente 

na cena contemporânea, por essa razão um olhar para este fenômeno é 

fundamental para apreendermos a presença marcante da religião no escopo da 

construção social da mulher, o que não está distante das marcas da gênese da 

profissão até hoje perceptíveis no Serviço Social. 

As características atribuídas às mulheres foram determinantes para serem 

estas as escolhidas ao trabalho assistencial, na perspectiva de que tal ofício seria 

uma extensão do trabalho já desenvolvido pelas mulheres no âmbito doméstico: o 

cuidar. 

Percebeu-se com a pesquisa que essa característica ainda persiste no 

município de Mossoró, já que do total de entrevistas realizadas, apenas um 

profissional era do sexo masculino52.  

Mas para além de um perfil definido e de atributos úteis ao exercício da 

profissão, este debate perpassa também as implicações sofridas por mulheres que 

designam atividades profissionais historicamente femininas e são vítimas da divisão 

sexual do trabalho que resulta baixos salários, e a noção de inferioridade diante de 

outras profissões.  

                                            
52 Contemplado na grafia feminina dos termos a ele referenciado. 
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Vale salientar que essa não é uma característica apenas do Serviço Social, 

mas é realidade em outros campos profissionais como a enfermagem, a pedagogia, 

por exemplo. 

Além da marca histórica de predominância feminina, a área das ciências 

humanas, onde se concentra a profissão, se opõe com o mundo paralelo da 

valorizada área das ciências exatas e agrárias, objetivamente capazes de gerar 

lucros e desenvolvimento para o capital. 

Fazendo uma análise sobre a relação entre o número de mulheres, desde a 

gênese da profissão até a atualidade, com as concepções conservadoras que 

marcaram (e ainda são visíveis nos dias atuais) a trajetória do Serviço Social, um 

olhar menos científico poderia nos dizer que seriam, portanto, as mulheres 

responsáveis por tal perpetuação conservadora, bem como pelo “desprestígio” da 

profissão. No entanto, Cisne (2012) aponta que: 

 

Partindo de uma análise/concepção de gênero, reconhece-se que, por ser 
predoinantemente feminina, a categoria profissional não necessariamente 
reproduz práticas e valores conservadores vinculados ao feminino. Isso 
pode ser afirmado porque não é o sexo que determina valores e ações e 
sim as relações sociais (fundamentalmente, as de classe, gênero e 
raça/etnia, articuladas dialeticamente). Assim, não é o fenômeno em sim – a 
marca predominantemente feminina do Serviço Social – que pode explicar o 
conservadorismo vinculado às relações de gênero, tampouco os baixos 
salários ou mesmo o baixo status social das profissões consideradas 
femininas (CISNE, 2012, p. 21). 

    

Essa abordagem retira a responsabilidade das mulheres do Serviço Social da 

perpetuação de valores conservadores, no entanto, não justifica a proliferação de 

tais valores ainda vislumbrados hoje em dia no campo do exercício profissional.  

Para a pesquisa de campo realizada, construímos um instrumental capaz de 

identificar, para além de um perfil profissional, a relação da religião professada por 

estas com o exercício profissional enquanto assistentes sociais, ou seja, se havia 

alguma relação entre a religião e o trabalho desempenhado na instituição, e se 

particularmente, a religião da profissional intervia de alguma maneira nos 

atendimentos e orientações dadas aos usuários. Em um segundo bloco de questões, 

elencando temas estratégicos que na nossa compreensão, teriam algum tipo de 

conflito com relação aos disignios pregados pelas instituições religiosas às quais as 

profissionais fossem vinculadas.  
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Esses temas perpassavam a compreensão de família a partir da indagação 

acerca da adoção de filhos por casais homoafetivos, além da discussão sobre o 

aborto, o divórcio e a homossexualidade.  

 Prosseguimos nossa discussão apresentando alguns dos elementos 

observados e que merecem destaque. 

Em relação à naturalidade das profissionais, embora a grande maioria das 

entrevistadas não sejam naturais do município de Mossoró, elas relatam e trazem 

consigo características comuns da realidade dos municípios brasileiros, o que se 

sobressae não são valores unicamente advindos de uma realidade geográfica 

distante, mas de uma cultura que não distingue regiões, fixa-se no contexto 

brasileiro como um todo, marcada por uma tradição religiosa histórica desde nossa 

colonização. Essas profissionais chegam em Mossoró e se deparam com uma 

realidade, não diferente de seus municípios de origem. 

Recolhemos alguns dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE para 

ilustrarmos essa conclusão á nível municipal e sabermos quais as religiões com 

mais adeptos em Mossoró-RN. De acordo com o censo, da população total do 

município (280.314 habitantes), existiam 183.672 Católicos Apostólicos Romanos o 

que contabiliza 70,69% da população, 47.964 Evangélicos 18,46%, 1.618 Espíritas 

0,62%, 1.226 Testemunhas de Jeová 0,47%, e 627 Mórmons 0,24%, em outras 

religiões percebemos números inferiores a 10%. Do total de evangélicos, cabe 

ressaltar que a maioria pertenciam às igrejas evangélicas petencostais onde 

encontra-se a Assembleia de Deus com o maior número, 20.326 fieis (7,82%). 

Diante desses dados, situar o exercício profissional das assistentes sociais, é 

pensar em uma profissão que irá adentrar um espaço cultural formado por fortes 

bases religiosas cristãs, e que mostram-se ainda influentes na vida cotidiana de 

muitas pessoas. 

Essas tradições, inclusive, fundamentaram, muito embora de forma leiga, a 

escolha da profissão de algumas profissionais, como coloca uma delas: 

 

“Talvez no início quando eu procurei o Serviço Social, eu tenha sido 
influenciada pela religião por não entender o que era o Serviço Social. 
Quando eu entrei no Serviço Social eu lhe confesso que eu disse: meu 
Deus, o que é que eu “to” fazendo aqui? Se eu fosse pela religião, como é 
que eu iria seguir os princípios da minha profissão?” (Entrevista 4). 
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O Serviço Social é composto por sujeitos sociais históricos, e, portanto, cada 

um com suas particularidades e singularidades, com histórias de vida diferentes, 

com valores e crenças diversas, que chocam-se com a ascensão ao ensino superior 

em um curso que segue, majoritariamente, uma perspectiva crítica e rompe com 

paradigmas nataralizados na sociedade, muitas vezes, impacta a(o) estudante que 

não tinham maiores informações sobre a profissão e entram no curso com o 

propósito de aperfeiçoar uma técnica caritativa da ajuda já desempenhado em 

alguma igreja, um outro exemplo visualizamos na fala que segue: 

 

“A escolha de eu me profissionalizar no Serviço Social partiu da religião (...) 
quando eu comecei a pesquisar as profissões, para escolher o que eu 
queria ser, pesou muito a religião nisso. Até porque como eu era leiga, eu 
conhecia o Serviço Social pelo aspecto da profissão que ajuda as pessoas, 
que assiste as pessoas nas suas dificuldades, embora que hoje a gente 
tenha uma visão mais ampliada” (Entrevista 5). 

 

O que podemos abservar é que dados os direcionamentos da profissão, os 

contatos e debates com as temáticas mais delicadas e polêmicas, o processo de 

formação conduz o(a) estudante por caminhos diversos, às vezes paralelos, às 

vezes contrários, e, quando essa formação não atinge aos seus objetivos, qual seja, 

formar profissionais críticos e comprometidos, que tenham como valor ético central a 

liberdade e sejam guiados pelos princípios do Código de Ética que rege a profissão, 

esses estudantes tornam-se profissionais e diante das suas intervenções 

profissionais, nem sempre legitimam o que a formação induz. 

São esses profissionais que acabam destacando uma relação entre o Serviço 

Social com a religião, quando, pois, não é a profissão em si, mas, sem sombra de 

dúvidas, suas práticas que aliadas à base religiosas, confundem o exercício 

profissional à religião, é que veremos a seguir: 

 

“Eu acho que é um conjunto perfeito. (...) eu enquanto pessoa que tenho 
uma base religiosa acho que isso aí [a relação do Serviço Social com a 
Religião], vai só somar a meu exercício profissional” (Entrevista 5). 

 

 Ouvimos também discursos que percebem essa relação, mas tecem uma 

crítica a essa analogia: 
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“Eu consigo visualizar isso no cotidiano de trabalho, o que não deveria. O 
nosso exercício profissional deveria ser completamente laico, e aí dentro 
dessa dimensão, o Estado, de forma mais ampla deveria ser laico. Não é a 
realidade que nós temos. Nós temos um Estado extremamente organizado 
em torno de grupos dominantes que têm suas perspectivas religiosas e que 
acaba pegando sua perspectiva privada religiosa e transbordando para o 
mundo público. A profissão não está fora disso” (Entrevista 6). 

 

A fala do 6º entrevistado aponta para a perspectiva laica a qual o Serviço 

Social, como sabemos, adota pós Movimento de Reconceituação, traz ainda uma 

relação ao que Lenin já enfatizava em 1905, quando escrevia em plena conjuntura 

dos embates travados entre o proletariado russo e as classes dominantes 

reacionárias, em princípios do século XX, as seguintes palavras: “A religião deve ser 

declarada um assunto privado” (LENIN, 1905), fazendo essa declaração em relação 

á relação da religião com o Estado. 

Assim sendo, um outro tema observado foi, precisamente, a questão da 

laicidade do Serviço Social, o que, a nosso ver, ainda é uma discussão 

inconsistente, inclusive, dentro da categoria profissional. 

A perspectiva laica que o país adotou ainda em seu período republicano, 

vigora até os dias de hoje e tenta firmar-se. O Serviço Social basea-se no mesmo 

princípio. De acordo com as resoluções que abordam o tema, especialmente, a 

Resolução CFESS nº 627, de 9 de abril de 2012 pontua que  

 

[...] o Brasil é um Estado Laico, que significa: Estado não confessional, sem 
religião oficial ou obrigatória. A palavra “laico” significa, assim, uma atitude 
crítica e separadora da interferência da religião organizada na vida pública 
das sociedades contemporâneas (CFESS, 2012). 

 

Para tanto, o viés laico não significa ainda, a supressão da religião perante o 

Serviço Social (nem perante o Estado). Garantir a laicidade representa o exercício 

democrático onde as diferentes filosofias, crenças, opiniões, convicções e visões de 

mundo possam se articular no âmbito da esfera pública e conciliar, dentro dos 

termos da lei, tanto os direitos iguais quanto as liberdades públicas. A perspectiva 

laica, nada mais é do que retirar de uma religião o título de oficial em um 

determinado espaço, território ou profissão e afirmar que laico o Estado ou a 

profissão não deve manifestar-se por meio de seus órgãos ou estabelecer privilégios 

ou preferências por alguma religião em particular, mas garantir que todas as 
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religiões possam conviver em igualdade, que as escolhas individuais sejam 

respeitadas, que ninguém seja perseguido ou discriminado por sua crença ou não 

crença e que o espaço público seja assegurado como espaço de todos e todas. 

O que queremos colocar em discussão aqui é que a laicidade do Serviço 

Social, não significa, como muitos interpretam, uma profissão anti-religião. O 

laicismo, na verdade, garante a liberdade religiosa, como observamos no fragmento 

que segue:  

 

Estado laico não significa Estado ateu ou intolerante à liberdade religiosa, 
mas a laicidade do Estado permite que cada pessoa decida se quer ou não 
seguir alguma crença religiosa. O Estado brasileiro tem, portanto, o dever 
de tratar com igualdade as diferentes religiões, crenças e convicções, não 
podendo estabelecer relação de aliança ou dependência com qualquer 
religião ou com seus representantes nem interferir na formação espiritual e 
na crença em particular, pois a fé pertence ao espaço privado e à intimidade 
do indivíduo (BRASIL, 2001). 

 

Contudo, da mesma forma que Estado não pode interferir no interior dos 

sistemas de fé das comunidades religiosas, o Serviço Social também não pode. No 

entanto, o grande dilema em torno dessa questão são as determinadas práticas 

religiosas venham a se constituir em violação dos direitos humanos em detrimento a 

outras religiões ou fiçosofias de vida. 

Ou seja, se por um lado não tecemos uma crítica à religiosidade das 

profissionais, reconhecendo que esta é parte de sua formação sócio-histórica 

enquanto sujeito humano, e, que, não acreditamos no discurso da separação da vida 

profissional da vida pessoal como muitas relataram ao longo das entrevistas. Por 

outro lado, não podemos legitimar a disseminação prática dos valores religiosos no 

exercício profissional quando tal prática rompe, além da dimensão laica, violam 

direitos a partir de discursos ancorados em fundamentalismos religiosos. 

É o que observaremos nas discussões entorno do aborto, da 

homossexualidade, da adoção de filhos por casais homoafetivos e do divórcio. 

Podemos elencar dentre o grupo entrevistado dois blocos, os contrários, e as 

à favor, não fazemos nenhuma crítica à opinião destas profissionais, já que 

reconhecemos que todas temos a liberdade de adotarmos uma opinião perante 

algum assunto, o que averiguamos são as justificativas que fundamentam as 

opiniões.  
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Sendo assim, um primeiro bloco que se considera contrário ao abordo dar as 

seguintes respostas: 

 

“Se alguém está gravida e vem me dizer (...) eu quero abortar, o que é que 
você me orienta? Como é que eu faço? Eu não sou de acordo, se vc quer 
fazer isso, vc vá procurar outro serviço, outro apoio, pq aqui eu não vou 
apoiar isso não” (Entrevista 1). 

 

“Se chegar com relação ao aborto eu vou dizer: olhe o aborto é ilegal, é um 
risco para sua vida porque são clandestinos (...). A gente vai tentar trabalhar 
essa mãe para que ela possa querer esse filho, e dizer que existe meios 
legais de você dar o seu filho para adoção. Eu vou falar isso. Não vou 
colocar meus princípios, nem vou condenar a mulher porque ela quer 
abortar. (...). Eu já atendi uma pessoa que tava pensando em fazer um 
aborto, só que ela disse que tava se sentindo mal, mas queria fazer, e eu 
disse: você acha que o melhor pra você é fazer esse aborto e viver com 
esse peso? (...). Você vai carregar aquilo em si como uma culpa, então o 
que você acha melhor, levar essa culpa ou enfrentar?” (Entrevista 7). 

 

 Na primeira fala a profissional é incisiva em negar qualquer tipo de 

atendimento e/ou orientação diante do assunto. Essa negação ao atendimento é por 

nós entendido como uma negação ao direito da informação. Percebemos ainda que 

tal prática pode trazer consequências graves para uma possível usuária nestas 

condições, pois, uma gravidez traz mudanças significativas para uma mulher, e, 

doravante a causa da gravidez, se por motivo de estupro, por exemplo, a geração de 

um filho fruto de um ato de violência pode gerar transtornos tanto para a mãe, como 

na vida da criança posteriormente. 

 Já a segunda fala, é visível que a profissional utiliza um método de refletir 

sobre o tema dentro de uma perspectiva conservadora, que culpabiliza o sujeito e 

que lhe coloca medo. Uma atitude totalmente contrária ao que relatam nosso 

segundo bloco de entrevistadas quando, nestas condições merece destaque uma 

fala: 

 

“Eu como feminista sou totalmente a favor do aborto, eu acho que é uma 
decisão que deve ser da mulher, afinal de contas a mulher deve ter 
autonomia sobre os produtos do seu corpo” (Entrevista 3). 

 

 Observamos aí que a interlocoção com os Movimentos Sociais se expressam 

numa melhor leitura da realidade quando adentram a dimensões mais delicadas da 

vida humanana. 
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 No Serviço Social, essa discussão em torno do aborto é pauta de opiniões 

divergentes no seio da categoria, mas é uma bandeira de luta dos movimentos 

sociais, principalmente o Movimento Feminista que luta pela autonomia da mulher e 

que aqui, o reconhecemos como legítimo e importante para a emancipação da 

mulher na sociedade. 

 O próximo tema gerou respostas que dialogam entre a condição de 

homossexualidade e a adoção de filhos por casais homoafetivos, mais uma vez 

observamos a divisão em dois blocos com opiniões divergentes. 

 A discussão sobre a adoção de filhos por casais homoafetivos recae na 

compreensão da constituição de família, e por isso, muitas argumentam que não 

reconhecem esse modelo, ou induzem que um filho criado em meio a uma relaçao 

homoafetiva sofreria preconceitos. 

 Observemos as falas que seguem: 

 

“Eu discordo no sentido de que a família (pausa em silência). Porque a 
gente usa o modelo patriarcal. A família é pai, mãe, ela é muito forte na 
religião. Então assim, eu não sou a favor, até porque a profissão, ela tem 
colocado para mim algumas possibilidades de ver isso aí [a adoção de filhos 
por casais homoafetivos] com algumas implicações no futuro para os 
adotados, as crianças adotadas, porque gera uma série de outros conflitos 
sociais. (...) por exemplo, as crianças no meio escolar vão passar por 
aquela questão do bullyng. Embora a gente trabalhe muito a questão do 
respeito, a gente sabe que na prática é falho” (Entrevista 5).  

 

Na mesma direção a entrevistada 7 nos afirma: 
 

“A questão dos casais homoafetivos, não é nem pela questão de ser o casal 
homoafetivo adotando. É pela questão da forma que se crê família. A gente 
institui família assim como a bíblia instituiu: o homem, a mulher e os filhos. 
(...) A gente crê que a família é um projeto de Deus, e, como a gente crê em 
Deus a gente também crê no diabo. Então a gente acredita que tudo que 
Deus criou, o diabo tenta destruir. Então a gente percebe a família sendo 
destruída. A gente não tá lutando contra os homens, nem contra as 
pessoas” (Entrevista 7). 

 

A compreensão de família que ambas as entrevistadas estão diretamente 

ancoradas ao que prescreve as religiões que seguem, respectivamente, Igreja dos 

Santos dos Últimos Dias (Mórmons) e Igreja do Nazareno. A primeira uma igreja de 

fundamentação cristã com características restauracionistas que não tem vinculação 

com as igrejas pentecostais, e, a segunda, uma denominação cristã protestante que 
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tem como base os princípios do Wesleyanismo e do Metodismo. Tradições religiosas 

diferentes, mas, ao que se percebe, dialogam acerca da formatação dos núcleos 

familiares. 

As falas apontam para uma fundamentação arraigada aos valores religiosos 

mais conservadores e preconceituosos, onde a bíblia converte-se em um 

instrumento normativo de condutas, regras e padrões.  

Recordemos as transformações no mundo do trabalho, ainda em meados do 

século XIX. A partir da industrialização, ocorre um esvaziamento progressivo do 

campo para as cidades, o período industrial conduz os trabalhadores a buscarem 

melhores oportunidades e condições de vida nas grandes cidades. Diante dessa 

conjuntura, podemos considerar que esta nova configuração da sociedade cria 

novas formas de viver e se relacionar, o que incide em caracterizar a família agora 

como um espaço privado.  

Ressalta-se que é nesse período que surge a ideia da família nuclear 

burguesa, um modelo de família propagado pelas classes dominante no sistema 

capitalista. Sobre este tema Carvalho (2000), afirma: 

 

Pode-se supor que, ao se aceitar o modelo de família burguesa como 
norma e não como um modelo construído historicamente, aceita-se 
implicitamente seus valores, regras, crenças e padrões emocionais 
(CARVALHO, 2000, p. 24).  

 

A padronização de um modelo de família reforça a ideia de imutabilidade e de 

estrutura, quando na verdade, a família é uma instituição mutável que passou e 

passa por grandes transformações e variabilidade histórica na contemporaneidade.  

Não iremos aprofundar nossa discussão acerca desse percurso histórico de 

transformações familiares, mas reforçamos que a família como instituição 

socializadora é o espaço de proteção e cuidado onde as pessoas se unem pelos 

laços consanguíneos ou pelo afeto, por isso, independe do modelo.  

O afeto, por exemplo, pode existir entre pessoas de um mesmo sexo, ou entre 

irmãos, ou entre amigos(as), a família pode ser composta também por mulheres com 

filhos separadas de seus cônjuges, ou solteiras, ou viúvas, ou entre pais nas 

mesmas condições. Entendemos, portanto, que o fato de pessoas conviverem e 

compartilharem de um mesmo ambiente físico já pode ser classificado como uma 

forma de família. 
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Em um país onde o número de crianças só aumenta nos cadastros de 

adoção, essa discussão deveria ser banida da pauta por justa e lógica causa. 

Enquanto há profissionais retirando direitos e barrando a formação de novas 

famílias, milhares de crianças esperam por uma oportunidade nas instituições de 

acolhimento.  

   Um outro elemento que foi observado, foi em relação à separação da família 

por meio do divórcio. Percebeu-se que no geral houve certa concordância em 

relação ao tema, destacando questões referentes à violência doméstica que muitas 

vezes são o motivo da separação. 

No entanto, uma das entrevistas revela que também há implicações da 

religião do usuário ao decorrer exercício profissional, é o que relata o 6º 

entrevistado: 

 

“Eu já peguei uma situação lá no CRAS de uma mulher evangélica de que 
ela apesar de sofrer violência (o marido já tinha jogado ácido nela...), 
violentava os filhos (...). Ela disse no atendimento que jamais ia se separar 
porque a religião dela não permitia. Ela entende que a vida da mulher tem 
que ser ao lado do homem e que esse é o destino dela, e que a separação 
não vai agradar a Deus” (Entrevista 6). 

 

Nestes casos adentra a dimensão da liberdade do usuário, que em nenhum 

momento pode receber uma imposição por parte do profissional. Resta ao 

profissional tentar dialogar e não legitimar o discurso da usuária. 

Por fim, um tópico para análise faz referência à utilização das práticas 

religiosas nas instituições, o que foi ebservado que é prática comum e corriqueira 

dentro dos CRAS’s, pricipalmente nas atividades dos grupos, como as falas que 

seguem: 

 

“Aqui as meninas do Serviço de Convivência [Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV], elas sempre iniciam com uma oração 
(...) com as crianças, os adolescentes (...). Não sei se isso é uma coisa 
legal, já que é uma reza decorada. (...). Aí existe momentos que vem o 
pessoal da igreja falar com os meninos (...). Como é uma prática deles, eu 
não procuro me envolver muito com a atividade deles (...), eu faço o meu 
papel e pronto” (Entrevista 7). 
 

  

No âmbito dos CRAS’s os grupos de convivência acontecem geralmente 

semanalmente, e são os orientadores sociais e demais técnicos os responsáveis 
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pelas atividades. A assistente social, por sua vez, não pode se eximir da intervenção 

nos grupos, inclusive, deve desempenhar seu papel no sentido de orientar os 

demais técnicos sobre os temas a serem trabalhados e metodologias. A atitude da 

profissional não se mostra coerente, sobretudo, quando os trabalhos estão sendo 

permeados por práticas religiosas que as fala induzia de uma única religião. 

A presença de grupos religiosos fazendo intervenções nos espaços dos 

CRAS’s também foi perceptível em grande maioria, a exemplo do Shalon em uma 

instituição, cita a profissional: 

 

“O Shalom chegou no CRAS pelo prédio ser perto da Igreja Católica do 
bairro. Eles já faziam uns trabalhos por aí, aí saíram procurando um 
equipamento que trabalhasse com adolescentes (...). O primeiro trabalho 
deles foi com adolescentes em conflito com a lei, e aí foi muito bom, porque 
eles trabalharam com oração, tem uma parte que eles chamam de 
aconselhamento que é pra trabalhar a parte espiritual com eles (Entrevista 
8). 

 

 O Shalom é uma comunidade reconhecida pela Igreja Católica como uma 

Associação Internacional Privada de Fiéis, tratando-se do que hoje a Igreja chama 

de Comunidades Novas. A Comunidade Shalom serve em seus trabalhos por meio 

de uma consagração de vida de seus membros e tem como propósito 

a evangelização. 

É preciso compreender esses grupos que surgem dentro do catolicismo como 

estratégias neoconservadoras, que, além de conseguir conquistar adeptos, esses 

grupos geralmente propõem soluções diferentes para os conflitos cotidianos, 

colocando-se como agências de orientação para a difícil arte de viver num país de 

muitas desigualdades e cidadania para poucos. Portanto, parece-nos delicado a 

adesão destes grupos nos espaços dos CRAS, por um lado porque dificulta a busca 

que a propria política de assistência tem para se desvincular do ideário religioso que 

permeou a sua história, e por último, por identificarmos que a leitura da realidade e a 

intervenção nos espaços dos CRAS’s devem ser pautados a partir de uma dimensão 

de totalidade, compreendendo todos os usuários como sujeitos de direito. 

Encerramos nossas análises com a proposição de que as mesmas são um 

ponto inicial para discussões futuras que podem ser ampliadas e aliadas a vários 

outros elementos.  
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A relação entre Serviço Social e religião se mostrou, por meio dos dados da 

pesquisa, que não se trata de uma característica que ficou atrelada ao passado da 

profissão, mas que é presença ideológica forte atualmente no seio do exercício 

profissional, uma realidade que deve ser desvelada, questionada, refletida e 

analisada de forma cuidadosa para não ferir os princípios de liberdade de opção 

religiosa das profissionais, mas também, ser pensada criticamente para 

entendermos até que ponto a presença da religião traz rebatimentos positivos e 

negativos para a atuação profissional do Serviço Social na cena contemporânea. 

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura do Serviço Social tem predominado e generalizado o catolicismo 

como a marca da religião na profissão, fato justificado dado o processo histórico da 

gênese da formação e do reconhecimento do Serviço Social como profissão no 

Brasil. Este trabalho vem acrescentar a essa ideia as outras tradições religiosas, já 

que no cenário contemporâneo, um misto de adeptos de novas Igrejas está 

desempenhando o Serviço Social no país.    

O Serviço Social é uma profissão cujo processo de construção não se deu de 

forma contínua e linear. Desde sua gênese à sua trajetória sócio-histórico vem 

enfrentando significativos momentos de transição que nem sempre são 

imediatamente apreendidos pela sociedade e pelos sujeitos inseridos na categoria.  

Não desconsiderando que o Serviço Social surge no seio da Igreja Católica e 

teve sua base teórica os conceitos morais e confessional do Neotomismo, partimos 

do pressuposto de que hoje a profissão toma um novo rumo quanto á sua forma de 

pensar a sociedade e intervir diante das diversas expressões da questão social.  

A fundamentação teórica e prática, o método dialético e o marxismo são 

firmados como fundantes para entendermos todo o processo de renovação crítica do 

Serviço Social e o rompimento com o conservadorismo profissional iniciada na 

década de 1960 e desenvolvida nas décadas de 1970 a 1980, sob ainfluência do 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social Latino Americano.  

Neste contexto, o exercício profissional nos dias de hoje ainda é campo de 

contradição entre a orientação teórica e metodológica e o fazer profissional do 
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Serviço Social e ainda traz consigo marcas do passado. Fazemos essa colocação 

por percebemos que a influência religiosa ainda permeia o dia á dia de muitas 

instituições onde o Serviço Social está locado. 

A marca feminina na profissão é um dos mais claros exemplos de como a 

profissão ainda não rompeu com algumas matrizes de sua gênese. 

 Se por um lado percebemos que os valores religiosos contribuem no sentido 

de impulsinar as pessoas em vista da intervenção profissional, na perspectiva de 

solucionar os problemas e favorecendo um atendimento mais humanizado, por outro 

lado, a religião e a igreja, ligadas a uma ideologia de forte cunho conservador pode 

tornar-se geradora de preconceitos, quando, pois, por vezes baseadas em princípios 

religiosos, atitudes discriminatórias perante pessoas ou tradições consideradas 

diferentes aos padrões normativos, são encaradas como anormais, anomalias, 

dentre outras definições estigmatizantes e violentas, o que deslegitima a perspectiva 

socialista que o Serviço Social hoje tenta expressar. 

 Nesse âmbito, o debate sobre os temas que circundam os sujeitos que fazem 

o Serviço Social hoje no Brasil é pensar na tragetória da profissão, mas, sobretudo, 

de seus profissionais, das mulheres assistentes sociais, suas particularidades e 

visões de mundo. 

Tornar pública essa temática é solicitar de toda a categoria profissional uma 

postura coerente com o que preconiza nosso Código de Ética Profissional e os 

valores que fundamentam nosso Projeto Ético Político, é adentrar a um campo de 

polêmicas discussões, mas que não podem ficar no plano da crítica com 

fundamentação frágil, é necessário estudar a fundo o tema e perceber os reais 

rebatimentos da religião na categoria, para assim procurarmos propor medidas que 

garatam o direito de professar qualquer crença, bem como a não crença, mas 

ponderando até que ponto esse valores são benéficos para o exercício profissional. 
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