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RESUMO 

 

O process turn (virada processual) representa em estudos organizacionais um aumento na 
compreensão do fenômeno organização como de natureza processual. Portanto, os processos 
não seriam etapas que ocorrem dentro de limites definidos como organização, mas sua própria 
constituição. A abordagem processual fundamentada na becoming ontology (ontologia do vindo 
a ser) propõe uma compreensão da organização de forma dinâmica, incorporando fluidez e suas 
relações temporais com outros eventos. Os eventos são as unidades de realidade perceptíveis 
pela experiência humana e constituem as unidades elementares dos processos. Assim, o mundo 
é formado por eventos, estes representam a conexão destes instantes de realidade. Ao 
compreender as organizações como processo enfatiza-se o organizing (consequência do 
movimento realizado pelos atores) a fim de atingir um propósito. Nesta perspectiva, o 
organizing corresponde a articulação dos elementos constituintes da vida organizacional 
humanos, materiais e conceituais, que na sua interação revelam a meaning structure (estrutura 
de significados) da organização. Nos processos o organizing produz e reproduz delimitações 
dinâmicas. Assim, estudar fronteiras organizacionais sob a perspectiva processual é reconhecer 
a organização como becoming (vindo a ser) da ordenação temporal e espacial. Na Filosofia do 
Processo aplicada aos estudos organizacionais identifica-se a possibilidade de estudar as 
fronteiras organizacionais por meio de uma strong view (visão forte) de processo. Neste 
propósito realizou-se uma pesquisa empírica, em um movimento social religioso, a fim de 
identificar os eventos e as conexões que levaram a sua criação acompanhando o fluxo do 
organizing. Para realização desta pesquisa o método utilizado foi a abordagem processual 
qualitativa. A investigação proposta foi classificada como desenvolvimental, pois para atender 
ao objetivo de observar um resultado específico (a noção de fronteira para o movimento) e 
compreender o processo que conduziu a este resultado considerou-se ser o tipo de pesquisa mais 
viável e adequada, sendo realizada depois do fato e de fora do fluxo. A performatividade do 
pesquisador ocorreu através da reflexão na análise dos dados, identificando os eventos 
singulares do passado e suas conexões com outros eventos na construção e manutenção do 
organizing. Como resultado identifica-se a manifestação de fronteiras dinâmicas apresentada 
pelo movimento Caminho da Graça através da sua meaning structures (estrutura de 
significados), constituída nos acts of articulation (atos de articulação) dos elementos humanos, 
materiais e conceituais em um contínuo processo de becoming (vindo a ser). Observa-se que os 
conceitos são fundamentais para a interação dos elementos organizacionais e para o resultado 
do organizing como potência.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Fronteiras. Organizing. Estrutura de significados. Eventos. Caminho 

da Graça. 

  



ABSTRACT 

 

The process turn represents in organizational studies an increase in the understanding of the 
organization phenomenon as being processual in nature. Therefore, the processes would not be 
steps that occur within the limits defined as an organization, but its constitution. The processual 
approach based on the becoming ontology proposes an understanding of the organization 
dynamically, incorporating fluidity and its temporal relations with other events. Events are the 
units of reality perceptible by human experience and constitute the elementary units of 
processes. Thus, the world is formed by events, which represent the connection of these instants 
of reality.   By understanding organizations as a process, organizing (the consequence of the 
movement made by the actors) is emphasized to achieve a purpose. From this perspective, 
organizing corresponds to the articulation of the constituent elements of human, material, and 
conceptual organizational life, which in their interaction reveal the organization's meaning 
structure. In the processes, organizing produces and reproduces dynamic delimitations. Thus, 
to study organizational boundaries from a process perspective is to recognize the organization 
as becoming of temporal and spatial ordering. In the Philosophy of process applied to 
organizational studies, we identify the possibility of studying organizational boundaries through 
a strong view of the process. For this purpose, empirical research was carried out, in a religious 
social movement, to identify the events and the connections that led to its creation following 
the flow of organizing. To carry out this research the method used was the qualitative process 
approach. The proposed research was classified as developmental because to meet the objective 
of observing a specific outcome (the notion of a boundary for the movement) and understanding 
the process that led to this outcome it was the most feasible and appropriate type of research, 
being carried out after the fact and from outside the flow. The performativity of the researcher 
occurred through reflection in the analysis of the data, identifying the singular events of the past 
and their connections to other events in the construction and maintenance of organizing. As a 
result, the manifestation of dynamic boundaries presented by the Caminho da Graça movement 
is identified through its meaning structures, constituted in the acts of articulation of the human, 
material, and conceptual elements in a continuous process of becoming. It is observed that 
concepts are fundamental for the interaction of the organizational elements and for the result of 
organizing as potentiality. 

 

KEY WORDS: Boundaries. Organizing. Meaning structure. Events. Caminho da Graça. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Pesquisadores do campo de teorias organizacionais têm reconhecido a importância da 

adoção de novas abordagens para estudos de fenômenos organizacionais. Nesse cenário, um 

conjunto de perspectivas processuais de análise tem adotado um posicionamento ontológico-

epistemológico no qual organizações e fenômenos organizacionais são entendidos como 

processos e não como entidades fixas e estáveis. (WEICK, 1979; CHIA, 1995; COOPER; 

LAW, 1995; TSOUKAS; CHIA, 2002; CZARNIAWSKA, 2004). Tsoukas e Chia (2002), por 

exemplo, explicam como processos aparentemente estáveis e repetitivos nas organizações 

podem ser compreendidos como estados de becoming (vindo a ser). 

O denominado process turn (virada processual) nos estudos organizacionais representa 

uma tentativa de revisão do significado do termo processo. Enquanto uma parte das pesquisas 

no campo ainda tende a considerar os processos como etapas que ocorrem dentro dos limites 

das estruturas e objetivos organizacionais, visões emergentes de base processual tratam a 

própria organização como fenômeno de natureza processual. (HERNES, 2008). Ou seja, essa 

abordagem processual com base na becoming ontology (ontologia do vindo a ser) representa 

uma mudança em relação ao pensamento tradicional das teorias organizacionais na medida em 

que as organizações deixam de ser entendidas como entidades caracterizadas por estruturas 

físicas e limites estáticos. Ao contrário, propõe-se que as organizações e seus diversos 

elementos sejam designados por verbos e reconhecidos como processos. Esse movimento 

incentiva o crescente uso do gerúndio para designar fenômenos de natureza organizacional e 

demonstra o anseio de evoluir em direção a formas mais dinâmicas de compreensão, 

incorporando fluidez, emergência, fluxo e interconexões temporais e espaciais não-lineares. 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2017). 

Ao compreender organizações como processos, os estudos organizacionais enfatizam o 

organizing decorrente dos movimentos realizados pelos atores quando agem coletivamente a 

fim de atingir algum propósito. (DUARTE; ALCADIPANI, 2013). Organizar, sob essa 

perspectiva, é uma tentativa de ordenar o curso intrínseco da vida. Constitui, portanto, uma 

busca ontológica interminável de prender, pontuar, isolar e classificar o fluxo essencialmente 

não divisível de experiências humanas. Mudança não é uma força externa que age sobre a 

organização e não pode, portanto, ser imposta externamente à organização. Mudança é inerente 

ao processo de organizar. E o esforço para gerar padrões estabilizados de interação é 

fundamentalmente temporário e intrinsecamente incompleto. (DIBBEN; MUNRO, 2003; 

DIBBEN, 2009).  
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O organizing, sob essa perspectiva, consiste na articulação de elementos da vida 

organizacional. Segundo Hernes (2014), esses elementos podem ser classificados em humanos, 

conceituais e materiais. Uma meaning structure (estrutura de significados) da organização 

emerge e se desenvolve a partir da articulação desses elementos. Uma estação de trem, por 

exemplo, é reconhecida como estação de trem não apenas por conta da existência de elementos 

como prédio, trabalhadores, passageiros, guichê de vendas de passagens, trilhos, trens, 

plataforma de embarque, dentre outros. É na articulação entre estes elementos por meio do 

organizing que se constitui o que se reconhece como estação de trem. Assim, a meaning 

structure (estrutura de significados) é constituída por acts of articulation (atos de articulação) 

ao mesmo tempo em que fornece significados para estes atos. (COOPER, 1976; HERNES, 

2014). 

Essa articulação é dinâmica, o que significa que os elementos e as suas interações 

mudam – no sentido de se tornarem algo novo – ao longo do tempo. Neste processo, o que 

percebemos como realidade é sempre apenas uma estabilização momentânea. A meaning 

structure (estrutura de significados) e a articulação entre seus elementos correspondem, como 

potência, à emergência contínua da realidade. No exemplo da estação de trem podemos 

observar a emergência da realidade nas alterações dos elementos constitutivos do organizing, 

como quando um elemento material como uma passagem impressa é modificado para se tornar 

um bilhete que passa a ser comprado de forma virtual. Essa mudança influencia na relação desse 

elemento com outros elementos, como na ausência de filas no guichê de vendas ou mesmo na 

ausência de guichês de vendas, substituídos por totens de vendas de passagens. Assim, quando 

um elemento da meaning structure (estrutura de significados) e sua interação com outros 

elementos são alterados, observa-se uma nova estabilização temporária da realidade percebida. 

 

Fronteiras organizacionais: visão substancialista x visão processual  

 

Dentre os diversos elementos foco das teorias organizacionais fundadas em paradigmas 

estruturalistas e antiestruturalistas (HASSARD; COX, 2013), as fronteiras se destacam por 

conta de seu significado relacionado à caracterização de entidades estáticas com delimitações 

fixas. Uma fronteira organizacional, portanto, estaria alinhada à ideia de relativa distinção entre 

organizações, fixando limites e fatores externos. Sob esse ponto de vista substancialista, um 

limite é definido como linha ou região de demarcação entre uma organização e seu ambiente. 

(LEIFER; DELBECQ, 1978). Entretanto, de acordo com perspectivas processuais de análise 
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recentes, especialmente as denominadas strong-view (ou visão forte de processo), fronteiras 

organizacionais podem ser entendidas como processos em constante emergência e mudança. 

Nesses processos, a interação dos atores sociais no organizing produz e reproduz delimitações 

dinâmicas em constante processo de becoming (vindo a ser). Estudar fronteiras organizacionais 

sob a lente dessa perspectiva processual – alinhada a um paradigma pós-estruturalista 

(HASSARD; COX, 2013) – é reconhecer o becoming (vindo a ser) da ordenação temporal e 

espacial entendida como organização. 

Ainda sob o ponto de vista da visão forte de processo, processos são constituídos 

essencialmente por eventos de experiência. Estes eventos são as unidades de realidade 

perceptíveis pela experiência humana e constituem as unidades elementares dos processos. 

Eventos, por sua vez, são constituídos por partículas de experiência, denominadas por 

Whitehead – um dos autores seminais em Filosofia de Processo – de actual occasions (instantes 

de realidade). O mundo, portanto, é formado por eventos, ou seja, pela emergência e 

interdependência ou conexão desses instantes de realidade. (WHITEHEAD, 1993). 

Eventos são constituídos por muitos movimentos, os quais vão formando unidade por 

meio de um senso de direção que conecta um evento a outro e forma os processos. Ou seja, o 

reconhecimento da manifestação empírica dos eventos depende de atribuição externa de 

significado, constituindo elementos observáveis para análise e compreensão da realidade como 

fluxos de processos. 

Os eventos constituem bases para a compreensão da noção de fronteira organizacional.  

Por exemplo, uma organização iniciou suas atividades devido à pandemia de coronavírus em 

2019 fabricando máscaras de proteção (evento “1”, ilustra a noção de organizing). Após alguns 

meses no mercado e como consequência do organizing recebeu uma proposta para exportar 

esses produtos (evento “2”, ilustra a forma como acts of articulation (atos de articulação) dão 

origem a eventos). Devido à concorrência já estabelecida no mercado encontra dificuldades de 

se estabelecer internacionalmente (evento “3”, ilustra a forma como o organizing é afetado por 

eventos externos). Esses eventos constituem a organização, pois alteraram sua meaning 

structure (estrutura de significados). Nesse exemplo também podemos observar uma mudança 

na noção de fronteira organizacional em comparação ao significado de fronteira das teorias de 

base substancialista. Os eventos oportunizam - enquanto potencialidades – emergência, 

expansão, contração e evanescência de limites percebidos. Eventos podem atuar, por exemplo, 

na delimitação organizacional física (mercado nacional x mercado internacional), social 

(colaborador de uma empresa nacional x colaborador de uma empresa internacional) ou 

cognitiva (limite subjetivado para a atuação da organização). 



18 
 

Assim, as fronteiras podem ser compreendidas como constante processo de emergência, 

constituição e reconstituição de eventos. E fronteiras organizacionais nunca alcançam uma 

forma final, mas se constituem sempre como potência para o que podem vindo a ser. Esta 

potência é considerada resultado parcial do organizing na medida em que na becoming ontology 

(ontologia do vindo a ser) a realidade em constante movimento não considera a mudança como 

algo que acontece ao mundo, mas um mundo constituído pela constante mudança. 

 

Constituição processual de fronteiras em movimentos sociais 

 

A organização formal nas teorias organizacionais de base substancialista é 

frequentemente associada à burocracia e à hierarquia. A distinção entre organização e ambiente, 

portanto, tornou-se aspecto fundamental do estudo do fenômeno organizacional. Entretanto, 

optamos por estudar a constituição processual de fronteiras no contexto de um tipo de campo 

empírico específico, o dos movimentos sociais. 

Consideramos que o campo empírico dos movimentos sociais - e das organizações 

criadas no contexto dos movimentos sociais - é adequado ao estudo das fronteiras dinâmicas 

devido à ordem social emergente característica desse fenômeno. Se trata, portanto, de um 

exemplo extremo de mobilidade, dinamismo e fluidez próprio desse tipo de ação coletiva de 

natureza emergente. Deriva, portanto, da própria natureza do fenômeno, a necessidade de se 

desenvolverem pesquisas capazes de acompanhar o movimento de forma dinâmica e plural. 

(ROSA; MENDONÇA, 2011). 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

Uma razão pela qual a teoria da organizacional frequentemente deixa de fornecer 

explicações convincentes para alguns fenômenos contemporâneos é a ideia de organização 

como entidade circunscrita por uma fronteira estável e que tende a um estado de equilíbrio. 

Aliás, a ideia da fronteira como estável e não ambígua tem servido à análise organizacional por 

décadas e facilitou o surgimento de escolas importantes como a Teoria da Contingência e o 

Novo Institucionalismo. No entanto, ao buscar a compreensão da dinâmica e da complexidade 

de distintos formatos ou tipos de organizações contemporâneas, é limitador encaixar qualquer 

tipo de análise exclusivamente com base nos pressupostos de estabilidade e equilíbrio. 

(HERNES, 2004). 
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Autores do campo de estudos organizacionais já atentaram para a limitação explicativa 

de definições estáveis de fronteira. Weick (1979), por exemplo, caracteriza as fronteiras como 

mutáveis, enquanto Pfeffer e Salancik (1978), Schwartz (1996) e Scott (1998) afirmam que as 

fronteiras são ambíguas. March e Simon (1958) e Perrow (1986), por sua vez, afirmam que 

fronteiras organizacionais são permeáveis. Ou seja, admite-se já há algumas décadas que os 

limites organizacionais são fenômenos caracterizados por múltiplas definições e variam em seu 

grau de estabilidade. (HERNES, 2004). 

Pretendemos, portanto, avançar na investigação como são constituídas fronteiras 

organizacionais sob uma visão processual forte de análise. Um dos pressupostos iniciais é a 

ideia de que o organizing gera ao mesmo tempo elementos de identificação e distinção entre o 

que a organização é e não é ao longo tempo e, a partir desse fenômeno, surgem as fronteiras 

organizacionais. Também pressupomos que o organizing não pode ser dissociado dos 

resultados organizacionais, dentre esses, por exemplo, a constituição contínua das fronteiras e 

da identidade da organizacional. 

Pressupomos ainda que, para estudar a noção processual de fronteiras no contexto dos 

movimentos sociais, será necessário considerar os processos que criam, conservam e dissolvem 

a ação coletiva. E pressupomos, conforme apontado acima, que tanto organizações formais 

quanto movimentos sociais não existem fora das articulações dos elementos que constituem sua 

meaning structure (estrutura de significados). Logo, identificar como os acts of articulation 

(atos de articulação) destes elementos se conectam e formam a meaning structure (estrutura de 

significado) de um movimento social foi um dos desafios nesta proposta de pesquisa, pois a 

articulação desses elementos ao longo do tempo fornece sentido e distingue o que o movimento 

é do que o movimento não é. Portanto, conforme apontado acima, intuímos que a noção 

processual de fronteiras está relacionada a um processo de criação e desenvolvimento de 

identidade organizacional, mesmo que involuntário. 

 

Campo empírico da investigação 

 

Quanto ao campo empírico escolhido para o desenvolvimento do trabalho, optamos por 

um movimento social de natureza religiosa. Embora uma melhor compreensão do becoming 

(vindo a ser) das fronteiras como elemento resultante do organizing possa resultar de diversas 

manifestações empíricas de natureza organizacional, os movimentos sociais têm chamado a 

atenção de pesquisadores interessados em compreender manifestações e implicações do 

organizing como elemento-chave da constituição da realidade organizacional (DE BAKKER; 
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DEN HOND; LAAMANEN, 2017). Essencialmente, movimentos sociais diferem de outras 

organizações formais na medida em que se afastam empiricamente da noção de organização 

como substância estável. Em geral, seus atores não estão necessariamente próximos 

geograficamente e não há frequência pré-definida em suas atividades e interações. Também é 

frequente, nesses movimentos, atuação de participantes em clusters, células ou pequenos 

grupos, cuja interdependência é pequena e sujeita a constante mudança. (HERNES, 2008). Os 

movimentos sociais também buscam modificar os registros culturais da sociedade, ou seja, 

influenciar valores, representações sociais e cultura política a partir dos discursos transversais 

e temáticos que sustentam. (HERRERA, et al; 2018). Essas características tornam o campo 

empírico dos movimentos sociais de especial interesse para verificação do processo de 

organizing na constituição e mudança de fronteiras organizacionais na medida em que 

representam – pelo menos sob um ponto de vista inicial – um caso extremo de fluidez e 

dinâmica do fenômeno organizacional.  

Especificamente, o objeto empírico deste estudo é o movimento social religioso 

Caminho da Graça (CAIO FÁBIO, 2021), o qual possui como uma de suas características 

centrais um esforço intencional – por parte de seu fundador - de impedir a emergência de uma 

forma tradicional e institucionalizada de organização cristã. Ou seja, esse movimento tem se 

caracterizado desde seu surgimento em 2004 como um contramovimento às organizações 

religiosas cristãs tradicionais no Brasil, especialmente aquelas dos setores evangélicos 

pentecostal e neopentecostal, cujo crescimento foi exponencial nas últimas décadas. 

Segundo último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2010 o Brasil contava com 25.370.484 (vinte e cinco milhões, trezentos e setenta mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro) fiéis nas denominações pentecostais e neopentecostais. Esse 

número representa 13,3% da população total do país e um aumento de 22,2% comparado ao 

último censo realizado em 2000. Este grupo é subdivido em pentecostais e neopentecostais 

(60%), evangélicos de missão (18,5%) e indeterminados (21,5%). Calcula-se que anualmente 

são abertas 14 mil igrejas evangélicas no país. A influência evangélica na política do país 

também apresenta crescimento perceptível nas últimas décadas. Atualmente, a bancada 

evangélica conta com 107 dos deputados federais, 55 pentecostais e 52 neopentecostais, além 

de 8 senadores. A quantidade de neopentecostais é expressiva, sendo 16 deputados da Igreja 

Universal do Reino de Deus (Iurd), precursora do movimento neopentecostal no Brasil no final 

da década de 70. (METROPOLES, 2020; DIAP, 2018). 

Caio Fábio D’Araújo Filho, fundador do Caminho da Graça, foi ordenado pastor 

presbiteriano em 1977 com 22 anos. Ao longo de sua vida como pastor tornou-se referência no 
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meio evangélico tradicional. Em 1990, junto com outros evangélicos do país, criou Associação 

Evangélica Brasileira (AEVB), uma associação de líderes evangélicos da qual foi líder durante 

8 anos. Em sua trajetória destacou-se como uma das principais lideranças evangélicas no Brasil 

e protagonizou conflitos públicos com outras lideranças evangélicas, dentre esses Edir Macedo 

da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e Manoel Ferreira da Assembleia de Deus. Esses 

pastores tentaram participar da AEVB, sendo impedidos por Caio Fábio com a justificativa de 

que os referidos pastores teriam deturpado o propósito do Evangelho de Jesus com barganhas 

e mentiras. Em 1995, Caio Fábio assina um texto no qual sugere que a Igreja Universal do 

Reino de Deus deixe de se declarar publicamente como igreja evangélica. Em 2003, pediu 

exoneração do ministério da igreja Presbiteriana do Brasil, tornando-se futuramente mentor 

espiritual e líder do movimento Caminho da Graça. (CAIO FÁBIO, 2021). 

Hoje, o Caminho da Graça é constituído por 48 estações, 19 grupos menores que ainda 

não se tornaram estações (conhecidos como “grupos singelos do evangelho”) e uma estação 

internacional localizada em Londres. (GRUPOS DO CAMINHO, 2021). Caio Fábio era líder 

da estação de Brasília até 2019 quando deixou a liderança do grupo para se dedicar a projetos 

pessoais e a seu ministério de evangelização, mantendo-se como mentor espiritual do 

movimento. (COMUNHÃO, 2019). 

O movimento social Caminho da Graça, caso empírico deste estudo, foi analisado no 

período entre 2004 e 2022, compreendendo desde a criação do movimento até o momento de 

realização desta pesquisa. A análise foi realizada por meio de dados primários e secundários. 

Os dados secundários estavam disponíveis em livros, artigos do website do movimento e vídeos 

disponíveis na plataforma Youtube. Os dados primários foram coletados através de entrevistas 

realizadas com mentores das estações e com o fundador do movimento. O alinhamento do 

conteúdo desses dados com os objetivos da pesquisa passou por aproximação prévia com o 

campo empírico, justificando a escolha do caso. Além desse alinhamento, destaca-se que a 

produção e disponibilização dos materiais analisados como artigos (textos do site), livros e 

vídeos ocorreu ao longo do tempo (2004 a 2022), o que possibilitou acompanhar – ainda que 

sob a influência da análise retrospectiva dos dados – a relação entre eventos, meaning structure 

(estrutura de significados), acts of articulation (atos de articulação) e organizing do movimento.  
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

A partir das considerações até aqui apresentadas, pretendeu-se analisar, com base em uma visão 

forte de processo, o seguinte problema inicial de pesquisa: Como emergiu e se desenvolveu a 

fronteira do movimento Caminho da Graça ao longo do tempo?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

O objetivo central e orientador deste trabalho consiste em compreender, a partir de uma 

ontologia forte de processo, como emerge e se desenvolve a fronteira de um movimento social 

de natureza religiosa. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar eventos singulares na origem e desenvolvimento do movimento social; 

b) Descrever o processo de emergência das estruturas de significados do movimento 

social ao longo do tempo, a partir da ação do organizing sobre eventos singulares;  

c) Definir um conceito de fronteira de base processual forte a partir da análise do 

processo de origem e desenvolvimento da meaning structure (estrutura de 

significados) do movimento social ao longo do tempo; 

d) Analisar as implicações da constituição das fronteiras do movimento Caminho da 

Graça sobre resultados parciais ou potencialidades de futuro de natureza 

organizacional e ambiental. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

1.4.1 Justificativa Ontológica e Epistemológica 

 

Pesquisas processuais investigam como e por que eventos e entidades surgem, se 

desenvolvem, crescem ou deixam de ser percebidos ao longo do tempo, concentrando-se 

empiricamente em fenômenos em movimento e com base em teorias que integram as 

progressões temporais das atividades como elementos de explicação e compreensão.  

(LANGLEY; SMALLMAN; TSOUKAS; VAN DE VEN, 2013). Processo e temporalidade são 

conceitos centrais para estudos sob essa abordagem e podem ser vistos a partir de duas 
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diferentes ontologias: na primeira um mundo feito de coisas em que os processos representam 

mudança nas coisas (weak-view ou visão fraca de processo) e na segunda um mundo constituído 

por processos, no qual as coisas são reificações dos processos (strong-view ou visão forte de 

processo). (TSOUKAS; CHIA, 2002).  

  A contribuição ontológica pretendida é o incentivo à crescente inclusão, nos estudos 

organizacionais, de uma visão de que a mudança não é algo que acontece com as coisas, mas a 

maneira pela qual a realidade é trazida à existência a cada instante. Na strong-view of process 

(visão forte de processo) baseada na metafísica de processos (WHITEHEAD, 1929) o mundo 

é visto fundamentalmente como composto de processos. Nessa visão, entidades (incluindo 

organizações) não são mais do que estabilizações temporárias de processos em andamento, 

continuamente em um estado de becoming (vindo a ser). (TSOUKAS & CHIA, 2002).  

 O mundo, portanto, é composto de eventos e experiências, em lugar de entidades de 

natureza substancial. Cada evento surge e é constituído por meio de suas relações com outros 

eventos e pode ser analisado em termos de eventos menores (COBB, 2007). Como decorrência 

do posicionamento ontológico de processos, uma contribuição pretendida por este estudo é a 

ampliação de formas de prehension (apreensão) da realidade – nesse caso por meio dos eventos 

- no contexto dos estudos organizacionais.  

 

1.4.2 Justificativa Teórica 

 

A principal contribuição teórica deste trabalho é um avanço da teorização no campo de 

estudos organizacionais sob a strong view of process (visão forte de processo), especificamente 

o entendimento da noção e dos impactos de fronteiras organizacionais. Um conceito 

aparentemente estável, como a organização, por exemplo, pode ser considerado mais dinâmico 

sem perder a capacidade de transformação da experiência em algo compreensível e organizado. 

Neste sentido, um conceito pode ser considerado como um tipo ideal que não engessa, mas 

inclui, novas formas de léxico que permitem seguir o fluxo da ação e descobrir conexões entre 

todas as coisas, considerando que não há ordenação a priori. (HELIN et al., 2014; 

KRISTENSEN; LOPDRUP-HJORTH; SORENSEN, 2014; CHIA, 1995). 

Com o objetivo de examinar como o conceito de fronteira vem sendo abordado sob 

perspectivas processuais em estudos organizacionais nos últimos 5 anos, realizou-se uma 

pesquisa na plataforma referencial de citações científicas Web of Science com os termos: 

“boundary” e “organization” em trabalhos publicados no período de 2017 e 2021. A escolha 

desta plataforma justifica-se, pois na Web of Science encontram-se três importantes índices de 



24 
 

citações, nomeadamente o Science Citation Index Expanded™ (SCIE), o Social Sciences 

Citation Index ® (SSCI) e o Arts & Humanities Citation Index ® (AHCI). Estes índices de 

citações cobrem as principais revistas científicas internacionais e regionais de todo o mundo, 

cujo processo de avaliação e seleção é conduzido mediante um conjunto de critérios já 

estabelecidos e legitimados no campo científico. (TESTA, 2012). A pesquisa gerou 172 

resultados. Após análise inicial identificaram-se 57 artigos, dos quais 54 trabalhos adotaram 

abordagens não-processuais e 3 trabalhos aplicaram uma perspectiva processual de análise. Dos 

três trabalhos com perspectiva processual de análise, dois trabalham o conceito de boundary 

work e um o conceito de boundary objects.  

No primeiro trabalho classificado na visão forte de processo, Langley, Lindberg, Mørk, 

Nicolini, Raviola e Walter (2019) realizaram uma revisão na literatura com 160 artigos. 

Observou-se a intenção de compreender o trabalho de fronteira (boundary work) como esforço 

intencional dos atores sociais para influenciar as diferentes fronteiras sociais, físicas e 

cognitivas da organização, as quais influenciam atores, grupos e organizações (PHILLIPS; 

LAWRENCE, 2012). A noção de trabalho de fronteira foi originalmente cunhada por Gieryn 

(1983) para descrever as estratégias discursivas utilizadas pelos cientistas para demarcar a 

ciência da não ciência.  Embora lentamente, na última década os estudos que adotam a noção 

de “trabalho de fronteira” floresceram, com pesquisadores aplicando-o a vários níveis de análise 

individual, grupal, organizacional, ocupacional e institucional. (LANGLEY et al., 2019). Como 

resultado da pesquisa de Langley et al. (2019), identificou-se como a noção de boundary work 

oferece um potencial significativo para integrar agência, dinâmica de poder, materialidade e 

temporalidade. Os autores classificaram o trabalho de fronteiras em formas competitivas, 

colaborativas e configuracionais. (LANGLEY et al., 2019). A noção de fronteiras nesse 

trabalho corresponde à ideia de visão forte de processo, pois inclui o esforço coletivo em 

influenciar a constituição de fronteiras e a temporalidade. 

O segundo trabalho identificado sob uma visão forte de processo abordou o mesmo 

tema, boundary work. (GLIMMERVEEN; YBEMA; NIES, 2020). Nesta pesquisa foi realizada 

uma etnografia de dois anos e meio em uma organização de saúde com 2.800 empregados. Os 

autores defendem que, na dinâmica processual dispersa e política do boundary work, a suposta 

transcendência da dinâmica dos limites organizacionais continua sendo um processo altamente 

circunscrito. Na tentativa de ultrapassar os limites verificou-se que, no âmbito dos assuntos 

profissionais, permanecem as noções de hierarquia organizacional e antagonismo dentro e fora 

(ou nós-eles). As representações de fronteiras são temporalmente sequenciadas, acontecem ao 

longo do tempo e são espacialmente situadas. Ou seja, têm sua localidade definida no espaço e 
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expõem um vai e vem constante entre abertura e fechamento de limites. Apesar do esforço de 

transcender limites, estes permanecem. (GLIMMERVEEN; YBEMA; NIES, 2020). A noção 

de fronteiras nesse trabalho corresponde à ideia de visão forte de processo, pois os autores 

defendem o próprio boundary work (trabalho de fronteira) como um fenômeno caracterizado 

pela dinâmica processual, além de apresentarem a noção de evento quando revelam que as 

fronteiras são temporalmente sequenciadas. 

Na última pesquisa identificada, Mcgivern, Dopson, Ferlie, Fischer, Fitzgerald, Ledger 

e Bennett (2018) realizam um estudo de caso em uma consultoria de gestão. Nesse artigo 

apresenta-se o trabalho temporal e as políticas situadas entre grupos com diferentes orientações 

temporais, argumentando que é necessário dar atenção a políticas silenciosas encobertas e não 

articuladas durante o trabalho temporal. O conceito de trabalho temporal utilizado pelos autores 

é de Kaplan e Orlikowski (2013) e corresponde a como os individuos negociam e resolvem 

questões entre diferentes entendimentos sobre passado, presente e o futuro. Os autores sugerem 

que o trabalho temporal pode ser encoberto e desarticulado, demonstrando como as atividades 

podem ser fixadas temporalmente através dos objetos de fronteira e como interdinâmicas 

temporais não articuladas, encobertas e políticas produzem acordos temporais provisórios 

convenientes, que resolvem conflitos no curto prazo enquanto os perpetuam no longo prazo. 

(MCGIVERN, et al., 2018). A noção de fronteiras nesse trabalho corresponde à ideia de objetos 

de fronteira constituídos para sinalizar prazos e alinhar diferentes orientações temporais, ou 

seja, a duração de tempo pretendida para realização de alguma atividade. Acordos temporais 

provisórios podem levar a problemas no longo prazo, como no cumprimento de um prazo, por 

exemplo. 

Um objeto de fronteira (boundary object) é definido como “uma entidade compartilhada 

por diferentes organizações e utilizada de diferentes maneiras por elas, sendo dinâmica para se 

adaptar às necessidades e às restrições de quem a emprega, mas coerente para manter uma 

identidade comum entre as organizações (STAR; GRIESEMER, 1989). Por exemplo, o 

cronograma de um projeto. Segundo Bowker e Star (2000) objetos de fronteira incorporam 

ambiguidade e dependendo do contexto podem significar coisas diferentes. Essas diferentes 

interpretações são igualmente válidas, pois seu significado é contextual, o que importa é como 

em um contexto específico este objeto pode ser interpretado. (JAKKU E THORBURN, 2010). 

A declaração de missão (MEYER, 2009), por exemplo, pode ter diferentes interpretações para 

diferentes organizações, para uma pode ser um propósito real a ser seguido enquanto para outra 

uma mera formalidade, pois todas as organizações devem ter uma missão.  Um discurso, leis, 

ou mesmo um banco de dados podem ser objetos de fronteira, portanto, podem ser mais ou 
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menos um objeto tangível. Porém, quando o objeto de fronteira é visível ou tangível, por 

exemplo, um fluxograma, uma manual, um vídeo, uma maquete, um software, (JAKKU; 

THORBURN, 2010) entre outros, facilita a organização dos atores sociais e grupos. 

(BACKMAN; BÖRJESSON, 2006). Os objetos de fronteira são dependentes do contexto nos 

quais são interpretados e seu significado pode mudar ao longo do tempo deixando de ser um 

objeto de fronteira. (CARLILE, 2002). Por exemplo, o curso de datilografia por muito tempo 

foi essencial na hora de conseguir um emprego, funcionou como objeto de fronteira no contexto 

em que as máquinas de escrever dominavam no trabalho dos escritórios.   

Nossa proposta de pesquisa é distinta dos trabalhos de perspectiva processual 

mencionados acima e encontrados neste levantamento na medida em que busca a compreensão 

de como são constituídas fronteiras em um campo empírico específico, um movimento social 

religioso, e quais algumas das consequências organizacionais e ambientais deste processo. 

Outra diferença é o uso dos eventos como unidade de análise na pesquisa. A abordagem 

processual, em especial nos trabalhos de Alfred North Whitehead, oferece uma perspectiva 

inovadora para compreensão das fronteiras organizacionais por meio do estudo das conexões 

entre eventos, do organizing e da formação das meaning structures (estrutura de significados).  

Especialmente no campo de movimentos sociais, existem oportunidades relevantes para 

observação desses fenômenos sob a perspectiva processual, pois o constante vindo a ser do 

movimento em processo facilita a observação da constituição de fronteiras. Ou seja, o 

movimento não apresenta as características ideais estáveis das organizações formais 

burocráticas.  

 

1.4.3 Justificativa Metodológica 

 

Pesquisas orientadas pela visão forte de processo têm o objetivo de analisar o 

movimento em lugar do estático. Como principal contribuição metodológica pretende-se 

demonstrar como o pesquisador pode adotar uma postura performativa ao observar um processo 

e os eventos que o constituem. Sugere-se uma forma de entendimento do mundo potencialmente 

mais dinâmica, marcada pela natureza da realidade como processo. (CHAERKI, 2018). O 

estudo de processo é ativo e criativo. É uma maneira processual de relatar como as coisas se 

tornam em resultado parcial (potência) e apresenta o constante fluxo do becoming (vindo a ser) 

para demonstrar a mudança constante que, mesmo por meio da aparente reprodução, encontra 

a diferenciação. (HELIN et al., 2014). 
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Operacionalmente, busca-se demonstrar como emergem e se desenvolvem as fronteiras 

organizacionais e como elas podem ser constituídas continuamente, compreendendo seu 

processo dinâmico de composição. A abordagem utilizada foi a abordagem processual 

qualitativa com orientação metodológica interpretativa na identificação dos eventos singulares 

(importantes) verificando como estes eventos se desenvolveram e criaram conexões com outros 

eventos ao longo do tempo, seus resultados (potência), e a possibilidade de inferir 

reflexivamente outros possíveis resultados, caso estes eventos tivessem se conectado em 

configurações distintas da observada.  

A escolha metodológica pode contribuir para trabalhos futuros na medida em que revela 

uma compreensão dinâmica do mundo, constituído por processos, e da participação ativa da 

reflexividade do pesquisador permitindo-se transformar e ser transformado pelo objeto de 

estudo. Nesta reflexividade busca-se uma aproximação das compreensões e sentimentos dos 

atores sociais envolvidos nos processos. A análise e apresentação das potencialidades 

identificadas possibilita, ainda, novas alternativas para compreensão da realidade e possíveis 

aplicações práticas, tanto da compreensão de fronteiras, como do papel do pesquisador.   

 

1.4.4 Justificativa Prática 

 

Esta pesquisa poderá auxiliar atores sociais – em especial aqueles com atuação gerencial 

– a compreenderem o organizing e seus efeitos sobre a delimitação das atividades 

organizacionais. Ampliando sua percepção sobre as estruturas de significado e os acts of 

articulation (atos de articulação), gestores em diferentes tipos de organizações e níveis 

organizacionais poderão analisar as implicações das potencialidades do organizing na 

constituição de fronteiras dinâmicas. Poderão, ainda, considerar novas formas de atuação, 

reconhecendo que a constituição de fronteiras está relacionada ao organizing e à meaning 

structure (estrutura de significados) organizacional. Os resultados do trabalho também poderão 

auxiliar o movimento social Caminho da Graça na reflexão sobre sua própria caminhada, 

avaliando como seu propósito inicial foi influenciado pelos eventos que constituem seu 

becoming (vindo a ser) e condicionam a emergência de fronteiras e o surgimento de 

potencialidades. 
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1.5  ESTRUTURA DA TESE 

 

Na sequência desta introdução, apresenta-se, no segundo capítulo, o referencial teórico 

construído para sustentar a análise do problema proposto. No terceiro capítulo os procedimentos 

metodológicos que nortearam esta pesquisa, onde são apresentadas as perguntas de pesquisa, 

as definições dos termos, a classificação da pesquisa e o seu delineamento. No quarto capítulo 

é apresentada a descrição do campo empírico. No quinto capítulo a análise dos dados. No sexto 

capítulo a discussão e no sétimo as considerações finais do estudo. Por fim, as referências que 

deram suporte ao estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No intuito de promover sustentação teórica para o estudo, a revisão de literatura 

procedida é apresentada a seguir. Para facilitar a explicação e a compreensão do problema, o 

referencial teórico do trabalho está dividido em seções. Na primeira seção são apresentadas as 

características da visão tradicional substancialista a respeito da relação entre organização e 

ambiente, além de exemplos de trabalhos recentes publicados sob o escopo de cada uma das 

teorias apresentadas. A segunda seção apresenta o conceito movimentos sociais como 

fenômeno de estudo no contexto dos estudos organizacionais. A terceira seção apresenta a 

Filosofia do Processo aplicada à teoria organizacional baseada em eventos. Na quarta seção 

apresenta-se os resultados como potencialidades na Filosofia do Processo. Por último, na quinta 

seção são discutidas fronteiras dinâmicas no contexto dos movimentos sociais e apresentada 

uma proposta de modelo teórico. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO, AMBIENTE E FRONTEIRAS: CARACTERÍSTICAS E LIMITES DA 

VISÃO TRADICIONAL SUBSTANCIALISTA 

 

A ideia de limites na relação organização-ambiente tem servido à análise organizacional 

por décadas e facilitou o surgimento de escolas importantes, dentre essas a Teoria da 

Contingência, o Institucionalismo, a Ecologia Populacional, a Visão Baseada em Recursos e a 

Organização Industrial. 

A Teoria da Contingência baseia-se no pressuposto de que uma organização é um 

sistema ativo que tende a se ordenar com base em um ambiente externo excessivamente 

complexo. As organizações buscam se adaptar às demandas externas por meio da configuração 

do funcionamento interno organizacional. Então, à medida que a organização se diferencia 

internamente em subsistemas básicos, segmenta seu ambiente em setores relacionados. Cada 

subsistema tenderia a desenvolver atributos particulares que seriam previsivelmente 

relacionados às características de seu ambiente externo relevante. Por exemplo, em ambientes 

estáveis as organizações tendem a manter menor diferenciação entre seus subsistemas. Em 

geral, apresentam estrutura burocrática, os problemas são conhecidos e as mudanças são poucas 

e lentas. Além disso, as reações são padronizadas e segue-se uma lógica de sistema fechado. 

Por outro lado, em ambientes dinâmicos as organizações devem se diferenciar por meio de 

subsistemas em resposta a constantes e rápidas mudanças do ambiente. Em geral, os problemas 
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são novos e existe imprevisibilidade e incerteza. Instabilidade e variação condicionam a 

organização a uma constante necessidade de flexibilização de sua estrutura. (LAWRENCE; 

LORSH, 1967).  

Estudos recentes têm aplicado a Teoria da Contingência para analisar, por exemplo, a 

relação entre sistemas de inteligência artificial (IA) e o ambiente de operação desses sistemas 

(ABEDIN, 2021), ferramentas de contabilidade gerencial e fatores de risco 

(KRISHNAN; GANESH; RAJENDRAN, 2021), orientação empreendedora e desempenho de 

franqueados (NAIDU; SINGH; NARAYAN, 2021).  Percebe-se que estes estudos continuam 

alinhados à proposta inicial da teoria, relacionando a adaptação das organizações a fatores 

ambientais externos. Em um estudo sobre contabilidade de gestão ambiental e medidas de 

produção mais limpa (GUNARATHNE; LEE, 2021), os autores observaram que o 

amadurecimento da organização em suas atividades pode originar diferentes respostas às 

exigências ambientais, o que seria um avanço em relação à proposta original da teoria na medida 

em que considera a experiência das organizações e sua relação com os padrões de resposta 

observados.  

No Institucionalismo, considera-se que as organizações atuam em um campo 

estruturado e respondem a um ambiente externo formado por outras organizações que também 

respondem ao mesmo ambiente. (SCHELLING, 1978). Nesse contexto, há uma tendência de 

homogeneização ou isomorfismo entre organizações que atuam nesse ambiente, como resultado 

de restrições e imposições que forçam uma organização em um campo a se parecer com outras 

unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. (HAWLEY, 1968). No 

nível populacional, essa abordagem sugere que as organizações vão se tornando semelhantes à 

medida que vão modificando suas características ao reproduzirem as características ambientais. 

Portanto, a diversidade de formas organizacionais é isomórfica à diversidade ambiental, ou seja, 

as formas organizacionais são condicionadas e se assemelham às diferentes pressões 

ambientais. (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

O institucionalismo tem sido aplicado, por exemplo, em estudos recentes sobre 

diferenças transnacionais nos contextos políticos e atividades de engajamento de partes 

interessadas (KUMAR; BOESSO; BATRA; YAO, 2021) e na investigação do relacionamento 

entre pequenas e médias empresas (PME´s) e seus provedores de apoio 

(KHATTAK; MUHAMMAD; ROBINSON, 2021). Em relação à proposta inicial desta teoria, 

estes estudos reforçam a influência dos contextos institucionais nos quais as organizações 

desenvolvem suas atividades. 
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Hannan e Freeman (1977) fundamentam a Ecologia Populacional das Organizações e 

argumentam que existem limitações óbvias na capacidade das organizações de se adaptarem ao 

ambiente externo. Quanto mais fortes as pressões ambientais, menor a flexibilidade adaptativa 

das organizações e maior a probabilidade de a lógica de seleção ambiental ser apropriada. O 

isomorfismo, portanto, pode resultar porque formas não ótimas são selecionadas dentre uma 

população de organizações ou porque tomadores de decisão organizacionais aprendem 

respostas apropriadas e ajustam seu comportamento de acordo com as demandas ambientais. O 

foco da abordagem está especificamente no processo de seleção. A sobrevivência ou não dessas 

formas organizacionais adaptáveis - ou seja, a capacidade de resistir à seleção - depende da 

natureza do ambiente e da situação competitiva.  

Um estudo recente realizado sob a abordagem da ecologia populacional analisou uma 

população de entidades prestadoras de serviços notariais e de registro e o uso de novas 

combinações de recursos no contexto da covid-19. (PRADO; COSTA; GILEÁ, 2021). Outra 

investigação buscou estudar uma população de organizações de governança privada e o 

relacionamento entre estados. (LAKE, 2021). Observa-se que estes estudos permanecem 

alinhados à proposta original da teoria, apresentando, no entanto, aplicações em diferentes 

campos empíricos.  

Outra teoria com foco na relação organização-ambiente tem predominado nos estudos 

da área e consiste na Visão Baseada em Recursos (VBR). (WERNERFELT, 1984). Sob o ponto 

de vista da VBR, a ênfase das decisões estratégicas está no contexto interno, ou seja, a vantagem 

competitiva ou capacidade de obter retornos acima da média do setor depende de recursos 

organizacionais valiosos, raros, difíceis de imitar e difíceis de substituir. (BARNEY, 1991). 

Porter (1980) é o contraponto dessa teoria ao adaptar a teoria da Organização Industrial aos 

estudos de Administração Estratégica. O autor enfatiza as condições externas à organização 

como fonte de vantagem competitiva e propõe o modelo de análise das cinco forças da indústria 

para descrever os atributos de atratividade de uma indústria, incluindo oportunidades a serem 

aproveitadas e ameaças a serem evitadas na busca de altos níveis de desempenho econômico. 

Estudo recente na VBR relacionou a corretagem de rede e a integração de recursos 

(BURT; SODA, 2021). Na teoria da organização industrial outro estudo demonstrou a 

vantagem competitiva relacionada às forças ambientais do modelo de Porter 

(HASHLAMOUN; BARAKAT; MAHMOUD, 2021). 
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2.1.1 Definição e funções-chave das fronteiras sob a visão substancialista em estudos 

organizacionais 

 

As abordagens apresentadas na seção anterior pressupõem um relacionamento entre a 

organização e o ambiente com base na definição e distinção de elementos internos e externos à 

organização. Portanto, essas perspectivas com base na visão tradicional substancialista, as quais 

tratam as organizações como substâncias estáveis e estáticas, propõem uma delimitação clara 

entre organização e ambiente. Essa noção de fronteira é considerada estável e homogênea.  

Fronteiras desempenham funções-chave sob o ponto de vista dessas teorias, atuando: (a) 

como demarcação na interface organização/ambiente; (b) como mecanismo de proteção, 

filtrando ameaças ambientais; e (c) como regulador do fluxo de informações e materiais entre 

a organização e seu ambiente. Assim, um limite ou fronteira pode ser definido(a) como linha 

ou região de demarcação entre um sistema e outro, o(a) qual protege os atores do sistema contra 

influências externas e regula o fluxo de informações, materiais e pessoas para dentro ou para 

fora desse sistema. (LEIFER; DELBECQ, 1978). 

Também se considera que a relação entre organização e ambiente condiciona a 

necessidade de constante monitoramento do ambiente. Esse monitoramento engloba diversas 

transações de informação que podem estar fora das funções formalmente prescritas. Atividades 

como ler informações da mídia de massa e especializada, receber relatórios de análises 

governamentais ou de mercado, compilar relatórios a partir de dados disponíveis e interagir 

(verbalmente ou por escrito) com os indivíduos externos à organização — tudo pode ser 

considerado como atividade de intercâmbio do ambiente da organização. Aliás, pode ser mais 

apropriado discutir os limites organizacionais como uma atividade ou função, em lugar de um 

domínio.  

Outro aspecto crítico da definição e do entendimento das funções das fronteiras entre 

organização e ambiente externo é o grau em que são abertas ou receptivas às entradas. Algumas 

fronteiras organizacionais são consideradas abertas a influências externas e, portanto, 

facilmente penetráveis. Isso significa que há alta escala e/ou escopo de transações com o 

ambiente externo e, assim, alta permeabilidade. Outras fronteiras são menos abertas a 

influências externas, o que significa menor fluxo de transações e baixa permeabilidade. 

Ressalte-se que permeabilidade é um importante atributo de limite (ou fronteira) e pode ser 

definido como o grau em que uma unidade organizacional focal está aberta à influência do seu 

ambiente. (LEIFER; DELBECQ, 1978). No campo da teoria contingencial, por exemplo, 

pessoas ou equipes que operam na periferia ou limite de uma organização, executando tarefas 
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relevantes ou relacionando a organização com elementos externos, são denominadas de 

delimitadores de fronteira (boundary spanners). Outras nomenclaturas utilizadas nos estudos 

organizacionais e concedidas às pessoas que atuam como delimitadores de fronteira incluem: 

input transducer (transdutor de entrada); gatekeeper (porteiro); unifiers (unificadores); change 

agentes (agentes de mudança), regulators (reguladores) e marginal men (homem marginal). 

Um dos papéis das fronteiras, sob esse ponto de vista, é possibilitar o efetivo 

compartilhamento de conhecimento entre atores em diferentes mercados e áreas de 

conhecimento. A atividade dos delimitadores de fronteira é um fenômeno relativo à necessidade 

real ou percebida de informação necessária para reduzir a incerteza. As atividades de 

delimitação de fronteiras (boundary spanning activities ou BSA) estão relacionadas ao 

funcionamento organizacional, indicando o mecanismo pelo qual uma organização interage 

com seu ambiente de tarefas e a como informação relevante a esse ambiente entra na 

organização. Em geral, a visão da interação organização-ambiente trata as BSA como variável 

interveniente entre características ambientais e os processos de funcionamento organizacional.  

Destaque-se, ainda, como exemplo de elementos ou atributos relacionados a fronteiras 

organizacionais, os buracos estruturais propostos na teoria de redes sociais de Burt (1992). 

Esses buracos são lacunas nos fluxos de informações entre empresas ligadas a um mesmo ator. 

Uma posição na rede pode estar melhor situada quando determinados atores se encontram 

conectados a outros atores não conectados entre si, gerando benefícios e oportunidades. Ou 

seja, atores com acesso a outros grupos têm acesso a diferentes formas de se comportar, de 

pensar e de obter novas ideias. Independentemente da nomenclatura utilizada, esses indivíduos 

seriam os responsáveis pela troca de informação entre a organização e o ambiente. 

 

2.1.2 Tipos das fronteiras sob a visão substancialista em estudos organizacionais 

 

Classificar tipos de fronteiras implica em diferenciar os limites entre organização e 

ambiente com base em determinados critérios, em especial as funções e os elementos 

constitutivos das fronteiras. Embora os autores do campo de estudos organizacionais usem 

terminologias variadas, em geral as fronteiras se enquadram em uma das seguintes categorias: 

física (estrutural), cognitiva (crenças) e social (identidade). Limites físicos são concretos, tais 

como limites criados por edifícios, tecnologias e locais. Limites cognitivos são aqueles que são 

criados mentalmente, como crenças pessoais, visões de mundo e compreensão. As fronteiras 

sociais, por sua vez, são criadas por culturas, interações sociais e tradição. (HARA; FICHMAN, 

2014). 
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Sob o ponto de vista físico, elementos das fronteiras em teorias organizacionais de 

natureza substancialista podem se manifestar em formas tangíveis, conforme refletidas nos 

organogramas e no escopo de governança e autoridades. Os meios eletrônicos, por exemplo, se 

constituem limites estruturais, nos quais se regula quem tem ou não acesso aos seus domínios. 

(PAWLOWSKI; ROBEY, 2004). A presença de limites estruturais mantém a estabilidade e a 

previsibilidade da atividade na organização, criando diferenças geográficas, funcionais e de 

responsabilidade entre as unidades organizacionais. (STURDY; CLARK; FINCHAM; 

HANDLEY, 2009). Mas limites estruturais representam não apenas uma divisão concreta-

material formada pela estrutura organizacional e infraestrutura organizacional, mas também as 

regras formais e informais que moldam as interações entre os atores da organização e suas 

interações com o ambiente na execução de tarefas e o uso de recursos. (HERNES, 2004). Logo, 

alguns limites estruturais, tais como as regras informais, podem ser classificados como 

intangíveis. 

Quanto aos limites cognitivos, considera-se que existem fronteiras mais profundas e 

invisíveis que incluiriam diferenças cognitivas e de interesses entre as partes em lados opostos 

de um limite. (FARJOUN, ANSELL; BOIN, 2015; MASS; FENEMA; SOETERS, 2015). Por 

exemplo, entre esses grupos existem os limites cognitivos, caracterizados por diferenças de 

ideias, entendimentos e crenças que orientam as ações organizacionais. Essas diferenças podem 

representar uma explicação significativa do porquê um fenômeno funcionar bem em uma 

organização e não ter sentido em outra. (HARA; FICHMAN, 2014).  

Fronteiras sociais, por sua vez, estão relacionadas à forma como o papel sociocognitivo 

é definido e forma limites de papéis mentais com as características que se acredita pertencer a 

um determinado papel, como por exemplo, o papel de um gerente com características como 

autoconfiança, estabilidade emocional, agressividade e objetividade. Estes papéis mentais 

constituem perímetros em torno de um papel social que determinam seu escopo, tipicamente 

em termos de tempo ou espaço. (ASHFORTH; KREINER; FUGATE, 2000). Fronteiras sociais, 

por exemplo, surgem da rejeição de outros grupos e da identificação com o seu próprio grupo. 

E referem-se a diferenças na identidade e nos interesses dos atores da organização, em grande 

parte devido ao vínculo social entre as pessoas. (AKKERMAN; BAKKER, 2011). As fronteiras 

sociais também implicam interesses diferentes em lados diferentes. (MASS et al., 2015).  
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2.1.3 Tentativas de superação das limitações da visão substancialista de fronteiras: trabalhos 

recentes 

 

Alguns trabalhos recentes tentam superar a visão substancialista representada por 

abordagens predominantes no campo de estudos organizacionais. Estes trabalhos apresentam 

como resultado uma compreensão ampliada do dinamismo com o qual as demarcações ou 

fronteiras são produzidas e reproduzidas. Demonstram, ainda, a mobilidade das fronteiras 

decorrente da transformação realizada por atores sociais na medida em que agem alterando os 

elementos humanos, materiais e conceituais, ou a interação destes no organizing. 

Por exemplo, uma pesquisa sobre interação entre a COVID-19 e as comunidades 

fronteiriças entre cidades na fronteira do México e Estados Unidos identificou que nos espaços 

de fronteira houve um grande impacto gerado pela pandemia. Foram observadas respostas 

locais que desestruturaram práticas sociais e instituições características dos espaços de 

fronteira. A disseminação da COVID-19 através da fronteira teve como mais importante veículo 

de transmissão a forte interação gerada por mercados de trabalho e consumo altamente 

integrados, bem como as relações produzidas por arranjos familiares e estilos de vida 

transfronteiriços comuns na região. Como resultado os pesquisadores observaram que a 

situação criada pela pandemia gerou uma oportunidade para promover novas práticas 

institucionais e a renegociação de espaços de cooperação transfronteiriça em saúde. Também 

concluiu-se ser necessário criar condições para que os atores locais assumam uma posição mais 

proativa e estratégica que enfatize a resiliência e a preparação para futuros eventos que podem 

afetar as dinâmicas e relações transfronteiriças essenciais à vida local. (LARA-VALENCIA; 

GARCIA-PEREZ, 2021). Esse estudo se aproxima de uma visão mais processual – e menos 

substancialista – de fronteiras na medida em que considera que as relações transfronteiriças não 

são estáveis e podem ser alteradas por eventos futuros singulares que potencialmente podem 

influenciar em sua dinâmica. 

Em outro estudo recente (SIVUNEN; PUTNAM, 2020), pesquisadores investigaram as 

relações do espaço de trabalho e as tensões que emergem nessas relações. A pesquisa foi 

realizada em uma empresa nórdica que implementou um escritório baseado em atividades 

(espaços/arranjos específicos para cada atividade) e revelou como as tensões e respostas 

geraram alternativas criativas que potencializam a participação e transitaram entre ordem e 

desordem do espaço de trabalho. Através da gestão da fluidez e do fluxo do espaço, originou-

se a adaptabilidade, contrária à ideia de que as tensões precisam ser resolvidas. Esta pesquisa 

também reconhece o espaço como uma evolução de um conjunto de múltiplos atores materiais 
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e humanos que interagem, identificando que a materialidade exerce uma agência que 

desempenha um papel central na emergência e nas respostas às tensões. (SIVUNEN; 

PUTNAM, 2020). Esse estudo se aproxima de uma visão mais processual – e menos 

substancialista – de fronteiras na medida em que considera que os elementos materiais e 

humanos estão em evolução durante sua interação e que esta interação resulta no espaço de 

trabalho. 

Em outro estudo, pesquisadores analisaram a integração de uma barragem com outras 

funções sociais e econômicas em uma região na Holanda e demonstraram como os atores sociais 

constroem, mantêm e desafiam as fronteiras ao longo do tempo durante processos de integração. 

Como resultado identificaram três padrões principais: primeiro, para superar as fronteiras, estas 

precisam primeiro ser criadas, reforçadas e explicadas. Segundo, após um período de 

abrangência e desafios, a reconstrução dos limites pode ajudar a manter o processo gerenciável, 

proporcionar segurança e manter a autonomia. Terceiro, muitas vezes é necessário desafiar os 

limites para realizar a integração, mesmo quando isso provoca conflitos e discussões internas. 

Este estudo identificou que sempre que atores têm a integração como seu objetivo, são 

confrontados com limites. A realização de processos integrativos exige que as fronteiras sejam 

transcendidas, ao mesmo tempo em que outros atores estarão definindo limites em suas 

organizações e defenderão aqueles que são úteis para suas próprias ações. Desafiar os limites é 

necessário para a expansão de fronteiras e a integração, porém é esperado que este desafio de 

limites leve a desestabilização de processos internos gerando conflitos e discussões. (VAN 

BROEKHOVEN; BOONS, 2022). Esse estudo se aproxima de uma visão mais processual – e 

menos substancialista – de fronteiras na medida em que apresenta desafios à fronteira vigente 

e destaca a importância de se estabelecer novas delimitações pois o processo de expansão pode 

gerar desestabilização interna. 

 

2.3 MOVIMENTOS SOCIAIS COMO FENÔMENO DE ESTUDO NO CONTEXTO DOS 

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

 

Um movimento social pode ser definido como um esforço realizado por um grupo de 

pessoas que se autodefinem como grupo e são frequentemente reconhecidas externamente como 

um grupo. O grupo se forma para buscar soluções para problemas em comum e que podem ser 

percebidos como emergindo de suas relações com outros grupos (TAJFEL, 1981). Assim, os 

movimentos sociais podem ser entendidos como grupos que desenvolvem fronteiras 
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demarcadas em relação a outros grupos sociais e propõem ou resistem a mudanças na estrutura 

social. 

Movimentos sociais também podem ser definidos como empreendimentos coletivos 

criados para estabelecer uma nova ordem de vida. Surgem de uma situação de inquietação 

social, derivando suas ações dos seguintes aspectos: insatisfação com a vida atual, desejo e 

esperança de instalação de novos sistemas e programas de vida. Os movimentos sociais são 

potenciais origens de novas ordens sociais. Por exemplo, o movimento feminista busca garantir 

o direito das mulheres, estabelecendo uma nova ordem social mais equitativa em relação ao 

gênero. Algumas pautas do movimento são o direito ao voto e participação na política 

institucional, os direitos reprodutivos, saúde e educação pública, direitos trabalhistas e a 

manutenção da democracia. (COMIN, 2021).  

Em geral, o início de um movimento social é amorfo, pobremente organizado e 

indefinido; o comportamento coletivo é primitivo e os mecanismos de interação são 

elementares. (GOHN, 1997; BLUMER, 1951). Movimentos sociais, portanto, podem ser vistos 

como resultados de ação coletiva, nos quais a continuidade é um elemento-chave para distingui-

los de outros tipos de ação coletiva. (TURNER; KILLIAN, 1957). Dentre os tipos de ações 

coletivas designadas como movimentos sociais incluem-se os movimentos dos camponeses, 

dos negros, dos socialistas, dos nazifascistas. Também é possível distinguir os movimentos em 

sociais e políticos, segundo os seus objetivos. (HEBERLE, 1951). 

 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a definição de movimentos sociais na visão de diferentes 

autores. 

 

QUADRO 1- DEFINIÇÕES DE MOVIMENTOS SOCIAIS 

Movimentos Sociais 

de Bakker et al., (2017)  
Graeber, (2013)  

Harrison, (1960).  

Definem movimento social como ocorrendo sem tomada de 
decisão; os participantes desconfiam e, portanto, rejeitam a 
burocracia e a hierarquia. 

Haug, (2013) 
 Wilhoit e Kisselburgh (2015) 

Definem movimento social como escolhas ideológicas que 
orientam os esforços dos participantes para manter a ordem social 
decidida afastada. Em vez disso, eles buscam uma ordem social 
emergente para orientar a colaboração e a coordenação por meio da 
confiança e normas de reciprocidade e responsabilidade. 
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 Ahrne (2015) 

Define movimento social como uma ordem social emergente 
resultado do fazer, agir e interagir das pessoas e da capacidade de 
ajustar seu comportamento observando e refletindo sobre o que 
acontece ao seu redor. Reflexividade e agenciamento permitem aos 
participantes influenciar a ordem social prevalecente e usar 
elementos de ordem como equivalentes funcionais à ordem social 
decidida.  

McCarthy e Zald (1977)  
Wilhoit e Kisselburgh (2015) 

Definem movimento social como um ambiente onde também se 
encontra uma ordem social decidida, como pequenos grupos, 
coletivos, comunidades e iniciativas de movimentos sociais. Tais 
configurações se formam quando as pessoas se reúnem com base 
em familiaridade, afeto intuitivo, interesse compartilhado, 
identidade ou prática. 

Borgatti et al., (2009) 
 Dunbar e Spoors (1995) 

Definem movimento social como uma ordem social emergente e 
relacional; tem origem em redes e instituições sociais. 
Relacionamentos são laços em uma rede social que se desenvolvem 
a partir de gostos interpessoais, animosidades e amizades, assim 
como do compartilhamento de ideias e interesses similares. 

Maria Ceci Araujo Misoczky 
Rafael Kruter Flores 

Sueli Maria Goulart Silva (2008) 

Teoria Europeia: Define movimento social como: um movimento 
com identidade que se forma na estrutura da dinâmica de conflitos 
de uma dada sociedade. 
  
Teoria Norte-americana: teoria da mobilização de recursos (TMR) 
e a teoria das oportunidades políticas (TEOP). Definem movimento 
social como um movimento criado pela capacidade de agência dos 
atores sociais. 

McAdam e Scott (2005) 

Definem movimento social como um movimento com necessidade 
de organização: liderança, estrutura administrativa, incentivos para 
participação e meios para adquirir recursos e apoio.  
Adotando uma concepção de sistema aberto, enfatizam as relações 
com o ambiente social, econômico e político. Além disso, seguindo 
as formulações de autores da sociologia funcionalista norte-
americana, destacam a relação complexa e contraditória entre 
processos de organização e burocratização, de um lado, e a 
preservação dos compromissos ideológicos, de outro. 

Olson (1999) Define movimento social como ação coletiva viável na presença de 
incentivos adequados. 

Melucci, (1989) 

Definem movimento social como sistemas de ação que operam 
num campo sistêmico de possibilidades e limites. É por isso que a 
organização se torna o ponto crítico de observação, um nível 
analítico que não pode ser ignorado. 

McCarthy e Zald (1977) 

Definem movimento social como um conjunto de opiniões e 
crenças em uma população, que representa 
preferências pela mudança de alguns elementos da estrutura social 
e/ou da estrutura de distribuição de recompensas de uma sociedade. 

Touraine (1977) Define movimento social como surgindo do interior da estrutura de 
conflitos de cada sociedade.  

FONTE: Adaptado DE BAKKER; DEN HOND; LAAMANEN (2017). 
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Como principais similaridades nos conceitos apresentados observam-se: a noção de 

ordem social emergente (DE BAKKER; DEN HOND; LAAMANEN, 2017; AHRNE, 2015; 

BORGATTI et al., 2009; DUNBAR; SPOORS, 1995), a preferência por mudanças na estrutura social 

(MCCARTHY; ZALD, 1977; TOURAINE, 1977), e os compromissos ideológicos (MCADAM; 

SCOTT, 2005; HAUG, 2013; WILHOIT; KISSELBURGH, 2015). As principais diferenças entre os 

conceitos dizem respeito ao pressuposto de que a ação coletiva é viável apenas com incentivos 

adequados (OLSON, 1999) e de que há necessidade de algum nível de organização (MCADAM E 

SCOTT, 2005). 

Os movimentos sociais (MS) têm sido estudados na perspectiva de diversas ciências 

como a Sociologia, a História e a Antropologia. Questões ainda em discussão na literatura sobre 

os MS parecem derivar da necessidade de intercâmbio entre essas áreas de estudo. Esse 

intercâmbio é defendido principalmente por autores de vertente antropológica e sociológica. A 

psicologia também poderia igualmente contribuir com o seu nível de análise na medida em que 

poderia explicar os processos cognitivos transversais presentes no organizing dos participantes 

do (MS). (DEL PRETTE, 1990). 

 

2.3.1 Distinções entre movimentos sociais e organizações formais 

 

Nos movimentos sociais observa-se uma luta constante com a questão de como se 

organizar, algumas vezes fazendo uso de elementos da ordem social decidida – ou deliberada, 

conforme pressupõe o surgimento e a gestão das organizações formais – versus emergente 

enquanto se perseguem ideais participativos na realização da mudança social. Na dinâmica da 

ordem social em ambientes organizados, as ordens sociais emergente e decidida podem ser 

relacionadas, em vez de se oporem.  

Diversos grupos – tais como o movimento negro e o movimento feminista - não 

possuem hierarquia ou características da burocracia e assim não poderiam ser reconhecidos 

como organizações tal como definidas como Ahrne e Brunsson (2011). Ou seja, não podem ser 

definidos como uma ordem social decidida, constituída por meio de tomadas de decisão sobre 

membros, hierarquia, regras, monitoramento e sanção. 

Nos movimentos sociais, iniciativas antiautoritárias e antiburocráticas podem exercer 

alguma autoridade e estabelecer certas regras para coordenar atividades, gerenciar escalas e 

sustentar ações. (HARRISON, 1960; VAN METER, 2017; ZALD; ASH, 1966). Assim, quando 

as expectativas comportamentais decorrentes de elementos de ordem social emergente não são 

atendidas (LAAMANEN; MOSER; BOR; DEN HOND, 2020), essas iniciativas podem 
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introduzir elementos de ordem social decidida, o que significa tomar decisões sobre a adesão, 

hierarquia, regras, monitoramento e sanção (AHRNE; BRUNSSON, 2011).  

A ordem social emergente é relacional e tem origem em redes sociais e instituições. 

Relacionamentos são laços em uma rede social que se desenvolvem a partir de gostos 

interpessoais, animosidades e amizades, bem como do compartilhamento de ideias e interesses 

semelhantes. Já as instituições compreendem normas, valores, crenças e padrões culturais e 

comportamentais compartilhados que emergem e se estabilizam na interação (BERGER; 

LUCKMANN, 1967). A ordem social emergente resulta, portanto, do fazer, agir e interagir das 

pessoas e da capacidade de ajustar seu comportamento observando e refletindo sobre o que 

acontece ao seu redor. A reflexividade e a agência permitem que os participantes influenciem 

a ordem social predominante e usem elementos da ordem social emergente como equivalentes 

funcionais da ordem social decidida. (LAAMANEN; MOSER; BOR; DEN HOND, 2020).   

A mistura de ordem social decidida e emergente permite que as iniciativas evoluam ao 

longo do tempo na direção da busca pela realização de ideais sociais. Por exemplo: quando um 

movimento social é criado sem regras rudimentares para fluir de maneira dinâmica e se depara 

com iniciativas inadequadas ou conflitantes com os ideais da maioria, é necessário estabelecer 

regras para que o todo esteja coeso ao propósito do movimento. 

Diani (2004) e Diani e Bison (2004) reforçam a ideia de que os movimentos sociais 

representam um processo distinto da ordem decidida de uma organização formal. O movimento 

social seria constituído por mecanismos pelos quais os atores da ação coletiva estão envolvidos 

em relações geralmente conflituosas, ligados por densas redes informais e nas quais 

compartilham uma identidade coletiva distinta. (DELLA PORTA; DIANE, 2015). Mudanças 

morfológicas na estrutura e na ação destes movimentos relacionam-se com transformações 

estruturais na sociedade como um todo. Estas mudanças são, portanto, fontes dos movimentos. 

(JOHNSTON; LARAÑA; GUSFIELD, 1994). Por exemplo, a economia informal, ao ganhar 

destaque sobre a economia formal, deixa de ser considerada exclusivamente como atividade 

alternativa. Nesse processo, as relações de trabalho deixam de ser o principal foco das lutas dos 

trabalhadores. A luta básica passa a ser pela manutenção de um emprego, qualquer que seja, e 

não mais pelas condições de trabalho dentro de uma categoria profissional. (GOHN, 1997). 

A natureza da mudança social que dá origem a um movimento social pode afetar as 

características do conflito social e da ação coletiva de diferentes maneiras. Por exemplo, pode 

facilitar o surgimento de grupos sociais com determinada localização ou potenciais interesses, 

tal como a mudança social originada na revolução industrial, a qual deu origem a diversos 

movimentos sociais em defesa dos trabalhadores. Pode, ainda, reduzir a importância das 
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estruturas ou manifestações sociais existentes, como sugere a mudança da agricultura para a 

indústria e depois para o setor de serviços. (DELLA PORTA; DIANE, 2015). 

Observa-se, ainda, que a sustentação dos movimentos ao longo do tempo requer alguma 

forma de organização: liderança, estrutura administrativa, incentivos para participação, meios 

para adquirir recursos e apoio. (DAVIS; ZALD, 2005). A dinâmica básica da ação coletiva, 

portanto, é comum entre movimentos e organizações, e ambos enfrentam desafios de recursos 

humanos semelhantes, como recrutamento, retenção, socialização e coordenação. 

 Quanto às semelhanças entre movimentos sociais e organizações, ambos podem ser 

considerados formas de ação organizada e, como tal, são suscetíveis a ferramentas de análise 

semelhantes. Por exemplo, ferramentas estratégicas tais como a análise SWOT podem 

influenciar no alcance dos objetivos dos atores sociais.  Ferramentas de marketing, por sua vez, 

podem melhorar a visibilidade de movimentos e organizações - como ocorre no caso de 

movimentos sociais como o movimento feminista, o movimento negro e o movimento dos sem-

terra (MST) que utilizam o espaço virtual como ferramenta para ampliar sua visibilidade 

pública.  

O Quadro 2, a seguir apresenta algumas distinções entre organizações e movimentos em 

termos de origem, relações entre os atores sociais, elementos organizacionais constituintes, 

estrutura, valores, ordem social, tipo de organização e relação com o ambiente. 

 

QUADRO 2 - DEFINIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO 
 

Organizações Movimentos Sociais 

Origem Organizações não emergem 
espontaneamente; para que se 
constituam como tal, precisam 
identificar e conseguir acesso a 
recursos. Entre os fatores que afetam 
o processo de mobilização de 
recursos, destacam-se: as condições 
quando da fundação da organização; 
o tipo de incentivo empregado para 
induzir as contribuições que afetam 
sua estrutura, assim como as 
características dos membros 
recrutados; e o ambiente em que a 
organização se confronta a 
competição com outras pelos 
recursos disponíveis, o que vai ajudar 
a moldar sua estrutura e estratégia 
distintiva. 

Os movimentos surgem no interior da 
estrutura de conflitos de cada 
sociedade.  
Também se encontra uma ordem social 
decidida em ambientes organizados 
que normalmente não são considerados 
organizações, como pequenos grupos, 
coletivos, comunidades e iniciativas de 
movimentos sociais. Tais 
configurações se formam quando as 
pessoas se reúnem com base em 
familiaridade, afeto intuitivo, interesse 
compartilhado, identidade ou prática. 
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Relação entre os 
atores sociais 

Hierarquia, relações formais. Densas redes informais. 

Elementos 
organizacionais 

Filiação, Hierarquia, Regras, 
Monitoramento e Sanção. 

Podem utilizar um ou alguns 
elementos organizacionais criando 
uma organização parcial* que se 
organiza fora da organização formal. 
 
* As organizações parciais são aquelas 
que apresentam um ou alguns 
elementos de organizações formais 
como: Filiação, Hierarquia, Regras, 
Monitoramento e Sanção. 

Estrutura Geralmente Verticalizada Horizontalizada 

Valores As organizações formais 
compreendem normas, valores, 
crenças e padrões culturais e 
comportamentais comuns que 
emergem e se estabilizam na 
interação. 

Conjunto de opiniões e crenças em 
uma população, que representa 
preferências pela mudança de alguns 
elementos da estrutura social e/ou da 
estrutura de distribuição de 
recompensas de uma sociedade. 

Ordem social A organização é uma ordem social 
decidida constituída através da 
tomada de decisões sobre filiação, 
hierarquia, regras, monitoramento e 
sanções. A ordem social decidida 
emana da tomada de decisão sobre os 
elementos constitutivos da 
organização. 

As escolhas ideológicas podem 
orientar os esforços dos participantes 
para manter a ordem social decidida 
afastada. Em vez disso, busca-se uma 
ordem social emergente para orientar a 
colaboração e a coordenação por meio 
da confiança e normas de 
reciprocidade e responsabilidade.  
A ordem social emergente é relacional; 
tem origem em redes e instituições 
sociais. Relacionamentos são laços em 
uma rede social que se desenvolvem a 
partir de gostos interpessoais, 
animosidades e amizades, assim como 
do compartilhamento de ideias e 
interesses similares. 

Organização Organização formal Contradição entre processos de 
organização e burocratização, de um 
lado, e a preservação dos 
compromissos ideológicos, de outro. 

Relação com o 
ambiente 

Relação de troca, com ganhos 
mútuos. 

Estão envolvidos em relações 
conflituosas com oponentes claramente 
identificados. 

 FONTE: Adaptado DE BAKKER; DEN HOND; LAAMANEN (2017). 

 

Diversos conceitos de movimentos sociais confundem-se com aspectos da organização 

formal burocrática porque apresentam parte de seus elementos constituintes. E, como 

apresentado no Quadro 2, por vezes os movimentos fazem uso dos mecanismos de ordem social 
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decidida - característica das organizações formais - para coordenar suas ações e garantir a 

continuidade do movimento ao longo do tempo. 

Movimentos sociais também podem desenvolver processos, organizar, deliberar e se 

constituírem em práticas de organização social (MISOCZKY; FLORES; SILVA, 2008), 

mesmo que para alcançar essa organização utilizem apenas em parte os elementos de 

organização formal. Entretanto, movimentos sociais em geral se orientam para a superação da 

lógica da organização formal e das relações sociais formais constituídas. Os mecanismos 

subjacentes à ação coletiva são os mesmos para ambos – organizações formais e movimentos 

sociais. A diferença é que organizações formais são dirigidas por uma autoridade 

institucionalizada e os movimentos sociais por um esforço constante contra a 

institucionalização. (MISOCZKY; FLORES; SILVA, 2008; DAVIS; ZALD, 2005). 

Staggenborg (1989), Clemens (1993) and Minkoff (1999) reconhecem a existência de 

diferentes manifestações organizacionais nos movimentos sociais e examinam a possibilidade 

de alteração destas formas, gerando como consequência diferentes formatos organizacionais 

para apoiar a ação coletiva, bem como para a sobrevivência e obtenção dos resultados 

pretendidos pelos movimentos. Em suas análises, os autores incorporaram argumentos de 

teorias organizacionais tais como o pensamento neo-institucional e da ecologia populacional. 

(DE BAKKER; DEN HOND; LAAMANEN, 2017). Ao adotar o pensamento destas teorias, se 

assume os movimentos sociais como sujeitos às pressões externas e, consequentemente, a 

modificações organizacionais como processo reativo de adaptação. 

 

2.3.2 Movimentos sociais como organizações parciais 

 

O conceito de organização parcial aponta para a possibilidade de uma ausência parcial 

de ordem social decidida em ambientes organizados. (DEN HOND; JÄRVI; VÄLIKANGAS, 

2019). A organização parcial refere-se a essas formas de organização incompletas, 

heterogêneas, que não contêm todas as propriedades organizacionais formais, como hierarquia 

ou associações (AHRNE; BRUNSSON, 2011). Assim, pode-se avaliar as consequências da 

adoção de elementos organizacionais na criação de um movimento social e de fatores que levam 

a um aumento ou diminuição na quantidade de organização. (LAAMANEN; MOSER; BOR; 

DEN HOND, 2020). Por exemplo, um movimento social pode ter a necessidade de definir 

algumas regras para controlar o comportamento de seus participantes, uma vez que este 

comportamento não esteja de acordo com o propósito do movimento ou resolva controlar a 

entrada de participantes (adesão) identificando seus membros. 
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FONTE: Adaptado de AHRNE; BRUNSSON (2011). 

 

 Os movimentos sociais que apresentam um ou alguns elementos de ordem social 

decidida, portanto, podem ser classificados como organizações parciais (partial organization). 

(FIGURA 1). Outros tipos de organização incluem a organização formal que apresenta todos 

os elementos de ordem social decidida: hierarquia, filiação, monitoramento, regras e sanções, 

as redes informais que apresentam relações entre atores sociais sem nenhum elemento de 

organização formal e as instituições, compreendidas como resultado de crenças e valores 

comuns. 

Acredita-se que, no contexto dos movimentos sociais e em comparação à noção 

tradicional de organização, o dinamismo nas relações existentes entre seus atores pode facilitar 

a observação empírica dos resultados do organizing em relação à emergência e fluidez das 

fronteiras. Ou seja, no contexto dos movimentos sociais, a análise do becoming (vindo a ser) 

das fronteiras parece ser particularmente empírica e teoricamente relevante na medida em que 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redes 

 
Redes informais de relações 

que conectam atores 
sociais. Sem fronteiras e 

relações hierárquicas. 
Espontânea e flexível 

Instituição 
 

As instituições são 
construídas por crenças e 

valores comuns. 

Organização Formal 
 

Ordem sistemática com 5 
elementos: 

Filiação, Hierarquia, Regras, 
Monitoramento e Sanção 

Organização Parcial 
 

Utiliza um ou alguns 
elementos organizacionais 
criando uma organização 
parcial que se organizam 

fora da organização formal  

FIGURA 1 - TIPOS DE ORGANIZAÇÃO 
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se pressupõe que movimentos sociais promovam a desestabilização de formas tradicionais de 

organizações.  

Ou seja, entende-se que os movimentos sociais apresentam um esforço contrário à 

institucionalização de aspectos estruturais da organização formal burocrática. Movimentos 

sociais se constituem a partir da dinâmica de associação de pessoas com reivindicações 

idealistas e moralistas sobre como a vida pessoal ou em grupo deveria ser organizada, e essas 

reivindicações ocorrem à margem da sociedade estabelecida. (LOFLAND, 1996). Nesta lógica, 

contrária à institucionalização de formas organizacionais de natureza burocrática, os eventos 

articulados resultariam em uma forma distinta de organizing e, consequentemente, em 

manifestações empíricas fortemente dinâmicas de emergência de fronteiras organizacionais. A 

interação dos elementos conceituais, humanos e materiais performam diferentes formas de 

demarcação. No caso dos movimentos sociais essa interação ocorre por meio da dinâmica de 

associação de pessoas com reivindicações idealistas e moralistas sobre como a vida pessoal ou 

em grupo deveria ser organizada. (LOFLAND, 1996).  

 

2.4 FILOSOFIA DO PROCESSO APLICADA À TEORIA ORGANIZACIONAL BASEADA 

EM EVENTOS 

 

Ontologicamente, processo pode ser entendido de duas formas. Em um mundo feito de 

coisas, os processos representam mudanças nas coisas ou, em um mundo feito de processos, 

representam um contínuo becoming (vindo a ser) do próprio mundo. Logo o processo de 

becoming (vindo a ser) do mundo é composto por fluxos de experiências. (HERNES, 2008).  

Os trabalhos de Alfred North Whitehead são referência na Filosofia do Processo e seus 

escritos influenciaram pesquisadores em busca de um arcabouço ampliado nos estudos de 

processo nas pesquisas organizacionais. (HELIN; HERNES; HJORTH; HOLT, 2014; 

HERNES, 2008). Acredita-se que as questões filosóficas envolvidas em suas propostas são 

possibilidades valiosas para expandir o entendimento dos processos nos estudos de 

organizações. (HERNES, 2008; CHAERKI, 2018). 

Entre as diversas ideias de Whitehead aplicáveis à pesquisa organizacional, incluem-se 

a visão de mundo como processo e a noção dos eventos como elementos básicos da percepção 

da realidade, os quais são constituídos de instantes de realidade (actual occasions). (CHAERKI, 

2018). Os instantes de realidade são partículas invisíveis similares à ideia de átomos e surgem 

como ‘flashes’ de duração temporal instantânea, para então desaparecerem e se tornarem novos 

instantes de realidade. Essas partículas constituem os elementos básicos dos processos e 
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convergem em direção à formação de unidades perceptíveis pela experiência humana: os 

eventos.  

Whitehead (1993) propõe uma visão atomística de mundo. Inspirado pelo 

desenvolvimento da Teoria da Relatividade, sua strong view (visão forte) de processo rejeita a 

ideia da existência de matéria inerte na composição do mundo ou a possibilidade de localização 

espaço-temporal dos elementos do mundo. Ao mesmo tempo, propõe uma natureza comum ao 

humano, ao social e ao físico-natural. Todos esses elementos, sob essa perspectiva, são 

processos em constante interação e mudança/transformação (becoming). Não são, portanto, 

constituídos por substâncias independentes, mas por eventos de experiência, denominados pelo 

autor de actual occasions (instantes de realidade).  

Na Figura 2, a seguir, observam-se as conexões das actual occasions (instantes de 

realidade) na constituição de um evento com início, meio e fim. A mesma actual occasions 

(instante de realidade) não pode ser experienciada mais de uma vez, mas constitui um dado ou 

informação que contribui para o surgimento de novas ocasiões. E um evento também pode ser 

reconhecido a partir da conexão de vários outros eventos. Por exemplo, uma reunião é composta 

por eventos como a fala de um chefe, o comentário de um colega, um participante que chega 

atrasado, o café que alguém pode estar tomando, o barulho das pessoas trabalhando fora da sala, 

a temperatura no momento da reunião, uma mensagem de um familiar que chega em um celular. 

Todos esses eventos interconectados constituem um evento, a “reunião”.  
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FIGURA 2 - COMPOSIÇÃO DE UM EVENTO E DE UM PROCESSO AO LONGO DO TEMPO 
 

 

FONTE: Adaptado de Chaerki (2018). 

 

Os eventos se conectam quando têm objetivos em comum e a força que os conecta é 

chamada de prehension (apreensão) (FIGURA 3). Whitehead utiliza o termo prehension 

(apreensão) para representar a força que conecta os eventos no tempo-espaço. Eventos 

reproduzem o passado e o transportam para o futuro por meio da força de apreensão, que é 

como as configurações mais estáveis se desenvolvem. Quando certos padrões de conexões entre 

eventos são iniciados, tendem a registrar outros eventos como objetos comuns em sua 

configuração. Por exemplo, uma organização criando uma linha de produtos novos começa a 

gerar conexões com outros eventos relacionados a este novo produto/mercado ou quando um 

indivíduo decide mudar de profissão e os eventos relacionados a essa mudança começam a criar 

conexões entre si e com novos eventos. 

Logo, eventos são constituídos por muitos movimentos, os quais vão formando unidade 

por meio de um senso de direção que conecta um evento a outro. O reconhecimento da 
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manifestação empírica dos eventos depende de atribuição externa de significado por atores 

sociais. Eventos também podem ser entendidos como nexos espaciotemporais que marcam a 

diferença entre o antes e o depois, são percebidos para delimitar um ato e sua duração é definida 

pelo período de tempo que permanecem associados no tempo e espaço. (WHITEHEAD, 1978).   

 
FIGURA 3 - SENTIMENTO (FEELING) E APREENSÃO (PREHENSION) ENTRE EVENTOS 

 

 

FONTE: Oliveira (2022). 

 

Conforme ilustra a figura 3, o evento A apresenta forte conexão com o evento B e fraca 

conexão com o evento C. Assim, a conexão entre os eventos pode ser mais (ou menos) intensa 

em termos de feeling (no sentido de potencial de haver percepção, atração e reação entre 

eventos), levando a uma agência mais ou menos forte na formatação ou formação dos eventos 

e aumentando ou diminuindo a probabilidade de conexão entre eles. (CHAERKI, 2018). 

Utilizando o exemplo anterior, da organização que cria uma nova linha de produtos, pode-se 

observar as conexões entre os eventos: o evento A refere-se à oferta de um novo produto, o 

evento B ao investimento na expansão neste novo mercado (com atração forte), e o evento C à 

possibilidade de investimento no produto tradicional da empresa que não apresenta crescimento 

em seu mercado (com atração fraca). O processo como um todo é observado nas conexões dos 

eventos. 

Em síntese, tudo o que é real está em processo e é constituído por fluxos de eventos de 

experiências (COBB, 2008). Sob esse ponto de vista, a transformação é constante: organizações 
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e indivíduos ‘existem’ apenas como estabilizações temporárias dos processos em curso. 

(HARDY; THOMAS, 2017).  

Ainda, para que constituam processos, os eventos precisam formar transições. Ou seja, 

os eventos não são meras posições com início e fim definidos. Eventos que constituem um 

determinado processo conectam passado, presente e futuro. Caso contrário, o processo será 

interrompido porque não haverá evento concluído ou em andamento capaz de incorporar o 

passado ao projetar o processo no futuro. Em outras palavras, os eventos convertem - no 

presente - experiências do passado que passam a servir de bases para ações posteriores. Esta 

conversão de experiências no fluxo da temporalidade explica a constituição de eventos como 

transições. Os atores, no entanto, precisam basear suas ações em uma compreensão da 

percepção da realidade, que é o dado ou o conteúdo percebido da experiência atual. (HERNES, 

2008; WHITEHEAD, 1929; 1978). Assim, os eventos proporcionam as bases para a ação e a 

direção para as ações que se seguem e permitem a emergência do processo. (HERNES, 2008). 

Por exemplo, uma organização que lançou produtos no passado utilizará toda experiência e 

conhecimentos adquiridos para planejar e executar um novo lançamento. Assim como políticas 

de gestão de pessoas nas organizações são adaptadas e orientadas para o futuro partindo de 

experiências de acontecimentos passados. 

 

2.4.1 Entidade ou Evento-objeto 

 

Alguns tipos de eventos se distinguem por aparentarem maior estabilidade sob o ponto 

de vista dos observadores. Nesse caso, a aparente continuidade temporal de determinadas 

características ou atributos gera uma ilusão de estabilidade. Um colega de trabalho, por 

exemplo, pode parecer um elemento estável da realidade a um observador externo que convive 

com ele há poucos dias ou até há alguns meses. Mas para um familiar que o conheceu desde a 

infância, ficam mais evidentes as mudanças ou diferentes fases pelas quais passou ou tem 

passado ao longo da vida.   

As entidades ou eventos-objeto se constituem, portanto, a partir de ilusão de 

continuidade e estabilidade observadas na repetição de eventos ao longo do tempo. São 

exemplos de entidades sob o ponto de vista da visão forte de processo: humanos, tecnologias e 

organizações. A Figura 4, a seguir, representa graficamente essa ideia de entidade como 

resultante da aparente repetição de eventos ao longo do tempo: 
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FIGURA 4 - ENTIDADE OU EVENTO-OBJETO E SUA CONTINUIDADE 

 
FONTE: Adaptado de Chaerki (2018). 

 

 

Entidades passam a ter identidade e se diferenciam na medida em que se relacionam 

com outros eventos e entidades de natureza processual. (HERNES, 2008; CHAERKI, 2018). 

Por exemplo, um médico se reconhece e é reconhecido como tal a partir da conexão entre vários 

eventos tais como sua formação acadêmica, suas especializações, sua experiência, sua troca de 

informações com colegas etc. Além disso, sua historicidade não apenas define o que é no 

presente, mas também confere potencialidade ao ator em relação às expectativas de futuro. 

(HERNES, 2014). 

O mundo, então, pode ser considerado como emaranhado de eventos a partir do qual 

diferentes categorias e distinções podem ser estabelecidas. Logo, o ato de definir categorias e 

distinções é o que as estabelece. Por exemplo, um evento passado poderá ser articulado de 

maneiras diferentes dependendo da perspectiva de quem o narra. Ao contar oralmente uma 

história sobre o evento, os elementos que o compuseram serão evocados e passarão a compor o 

presente a partir da perspectiva do narrador e dos ouvintes que interpretam a narração.  

Portanto, entidades e distinções entre elementos da realidade podem ser criados de 

maneiras diferentes e assumir significados diferentes. Em sua forma bruta o mundo não vem 

em categorias e distinções prontas. (BETESON, 1972; HERNES, 2014). Diferenciar 

experiências implica em desenhar linhas temporais e espaciais entre entidades, tanto 

retrospectivamente como prospectivamente. Atos anteriores recebem significado por meio da 

reconstrução de fatores do contexto em que foram originados, da mesma forma que atos futuros 

potenciais recebem significado por meio da imaginação de fatores que podem contextualizá-los 

no futuro. Por exemplo, um atleta olímpico que ficou em 4º lugar na sua modalidade pode, 
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retrospectivamente, atribuir seu resultado às condições climáticas do país onde ocorreu a 

competição, aos competidores com melhor preparo técnico, ou a condições tecnológicas 

inadequadas. E pode, ainda, prospectar um resultado melhor no futuro com base na tentativa de 

superar esses eventos do passado. 

 

2.4.2 Organização e Organizing sob o ponto de vista de uma teoria organizacional baseada 

em eventos 

 

Ontologicamente, sob o ponto de vista da visão forte de processo, uma organização pode 

ser classificada como uma entidade composta por eventos e entidades. Por exemplo, uma 

organização costuma ser definida a partir da forma como ocorre divisão do trabalho, o que 

implica haver tipos de papéis relacionados entre si em uma hierarquia de tarefas. Os membros 

organizacionais desempenham papéis formais, os quais continuam existindo mesmo com a 

saída das pessoas que os desempenham. Ou seja, os papéis duram mais que as pessoas. Ao ser 

preenchido por uma pessoa diferente, um papel ou cargo formal organizacional passa a ser 

desempenhado de forma diferente na medida em que o novo funcionário é diferente do anterior 

e passa a estabelecer conexões diferentes. A rigor, as novas conexões e o surgimento de eventos 

e entidades no contexto organizacional fazem emergir uma nova configuração da organização 

como um todo. Nesse sentido, uma organização é um conjunto de eventos que nunca se repete. 

Por exemplo em uma reunião, eventos passados e expectativas de futuros - como fotos, 

objetos materiais, mapas, planos, orçamentos e outros - são representados espacialmente, 

enquanto os participantes da reunião interagem em um presente vivo de fluxos indeterminados. 

Durante a reunião este processo de conexão entre passado, presente e futuro pode continuar 

enquanto forem estabelecidas conexões, até que a reunião chegue ao encerramento, momento 

em que a reunião se transforma em um evento do passado. Nesse momento a reunião passa a 

ser percebida como uma entidade espacial, ou seja, com existência perceptível no passado. 

(HERNES, 2014). 

Sob o ponto de vista de uma visão forte de processo, portanto, as organizações são 

fenômenos emergentes decorrentes de operações de conexão contínuas pelos atores. E uma 

organização é reproduzida por meio das conexões mantidas pelos atores organizacionais. Com 

o tempo, algumas conexões são modificadas, suprimidas, ignoradas ou substituídas. (HERNES, 

2008). Do ponto de vista dessa abordagem processual, as organizações não são estruturas 

estáticas, mas agrupamentos de atos dinâmicos de organização (organizing) em constante 

mudança. Organizar, nesse sentido, é uma tentativa de ordenar o fluxo intrínseco da ação 
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humana e ocorre por meio da generalização e institucionalização de categorias cognitivas 

específicas. Este fluxo de ações humanas é identificado e distinguido devido ao agrupamento 

por semelhanças ou diferenças nos atos do processo organizador. 

Pensar em movimento na medida em que ocorre o organizing é um desafio, não tanto 

devido à incapacidade humana de pensar o movimento, mas porque o movimento não pode ser 

realmente pensado, mas sim sentido. O movimento de pensamento, no entanto, requer o uso de 

construções espaciais. Enquanto experimentam o movimento, os atores humanos espacializam 

os mundos do passado e do futuro que estão fora de seu presente vivo. Em outras palavras, 

pensam em termos de entidades enquanto experimentam o fluxo. Assim, a organização é tanto 

sobre a produção de substantivos (organização) quanto sobre a produção de verbos (organizing) 

(BAKKEN; HERNES, 2006). E não há necessidade de excluir substantivos para abrir espaço 

para uma visão de processo, porque o fazer, refazer e desfazer de substantivos é parte integrante 

do processo. O que importa é avaliar como é feito, pois os substantivos são definidos pelos acts 

of articulation (atos de articulação).  

Todos os dias acts of articulation (atos de articulação) entre eventos e entidades 

constituem a realidade organizacional que articulam. Hernes (2014) explica como o nível macro 

(a organização) é constituído por interações no nível micro (entre eventos e entidades). Logo, 

as interações deste nível micro (os atos) deveriam ser reconhecidas não apenas como sendo 

realizadas nas organizações, mas como constituindo-as. Acts of articulation (atos de 

articulação) ocorrem de forma intencional ou não, e mesmo quando intencionais podem gerar 

– e geralmente geram – conexões não intencionais. Aliás, a ideia de controle do organizing fica 

diluída se pensarmos na questão da potencialidade múltipla dos atos de articulação no contexto 

organizacional. Por exemplo, a contratação de um funcionário pode ter um objetivo bastante 

claro para a empresa, entretanto as consequências da inclusão desse novo evento-entidade (o 

funcionário) na organização não são totalmente previsíveis ou controláveis.  

Quando os acts of articulation (atos de articulação) ocorrem no contexto organizacional, 

podemos compreender como as organizações são “todos interconectados” formados pela 

articulação entre elementos conceituais, humanos e materiais. Hernes (2014) denomina esse 

todo articulado de meaning structure (estrutura de significados). 

Organizações, portanto, são substantivos em formação que tomam forma para os atores 

envolvidos no trabalho articulatório (ou seja, no organizing), e sua mudança e continuidade são 

entendidas como formas pelas quais são sustentadas e alteradas. Os eventos exibem agência 

temporal em vista de sua capacidade de conexão com outros eventos (passados e futuros) de 

modo que a meaning structure (estrutura de significado) organizacional seja mantida e 
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modificada. Embora os atores vivenciem o tempo como um presente contínuo, todo presente 

está sujeito a um fechamento provisório e se torna um acontecimento com características de 

coisa (ou de entidade, evento-objeto) atribuídas com o passar do tempo. Os eventos também se 

tornam inextricavelmente entrelaçados com as meaning structures (estruturas de significados) 

que articulam e seu significado pode ser modificado à medida que se relaciona com outros 

eventos. Por exemplo, uma universidade tradicionalmente presencial provavelmente terá sua 

meaning structure (estrutura de significados) modificada a partir da conexão com eventos 

relacionados à tecnologia digital e à forma como os incorpora na oferta de cursos à distância. 

Como eventos, não são mais vividos como presente vivo: eles se tornam entidades 

disponíveis para redefinição com o passar do tempo. (HERNES, 2014). Eventos singulares são 

tipos de eventos que ajudam os atores a refletirem sobre como as coisas eram no passado ou 

como elas podem se tornar no futuro. Estes eventos podem ser descritos como únicos e como 

eventos a partir dos quais outros podem evoluir. (HERNES; SCHULTZ, 2020). Nesta pesquisa 

os eventos singulares são aqueles eventos identificados como significativos tanto para a criação 

como para a manutenção do movimento social.  

 

2.5 RESULTADOS COMO POTENCIALIDADES NA FILOSOFIA DO PROCESSO 

 

Com a predominância funcionalista nos estudos organizacionais, a noção de resultado 

organizacional em geral é classificada como variável dependente (ou efeito das ações 

organizacionais) nos estudos na área.  

Sob a visão forte de processo, um resultado é sempre provisório na medida em que a 

realidade está em contínua emergência. Essa ideia de provisoriedade de efeitos ajuda a entender 

a ideia de resultado como potência para novas conexões e transformações. Potencialidade, 

portanto, é a força contínua do constante becoming (vindo a ser) inerente à natureza processual 

do mundo. Em um mundo dinâmico constituído por relações, o “ser” carrega em si a 

possibilidade do “tornando-se”. Por não serem estáticas, as coisas sempre excedem sua própria 

existência (ou atualidade) na direção de se tornarem dados para outras coisas. (CHAERKI, 

2018; HERNES, 2017).  

Para Whitehead, os eventos constituem os processos transformando atualidades em 

potencialidades. Se o mundo fosse interpretado em termos de uma realidade estática, a 

potencialidade desapareceria. (CHAERKI, 2018). Por isso a visão forte de processo é 

importante como permite revelar origens ou possíveis origens das atualidades do presente, ao 
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mesmo tempo em que indicam potenciais direções de futuro. O agora é a realização de 

potencialidades do passado e depósito de potencialidades para o futuro. (HERNES, 2008).  

Para compreender a organização como processo é importante entender as meaning 

structures (estruturas de significado) como processos nos quais se encontram e se interpretam 

oportunidades de passado (por meio de ressignificação) e futuro (por meio de projeção). E uma 

escolha se torna significativa em vista de outras possíveis escolhas, pois há sempre múltiplas 

alternativas de curso de ação constituindo a ligação entre o real-presente e o possível-futuro. 

(HERNES, 2014). 

Assim, os atores sociais, enquanto realizam articulações entre eventos, contribuem para 

a realização do organizing por meio da mobilização/articulação dos elementos da meaning 

structure (estruturas de significado) como entidades provisoriamente estabilizadas. Esses 

elementos são, portanto, temporais, no sentido de que incorporam a trajetória de encontros com 

eventos passados e futuros. Por exemplo, um plano estratégico pode ser formulado em uma 

reunião por atores sociais e se tornar um evento do passo-presente, mas ao mesmo tempo estará 

conectado com múltiplas possibilidades futuras. (HERNES, 2014). 

A Figura 5 representa este processo de conexões de eventos com a potencialidade para 

novas conexões. Considere cada hexágono como um evento, os hexágonos na cor azul são os 

eventos singulares, considere também a proximidade dos hexágonos como a prehension 

(apreensão) de eventos (conexão), os hexágonos menores como eventos menores que em algum 

momento na temporalidade podem se tornar eventos significativos e serem conectados a outros 

eventos. Também podemos caracterizar cada pontinho na área periférica da figura como 

eventos passados que estão congelados e podem a qualquer momento serem ressignificados e 

conectarem com os outros eventos no fluxo do processo que se torna potência em um contínuo 

processo de becoming. 
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FIGURA 5 - POTENCIALIDADE COMO CONSEQUÊNCIA DO ORGANIZING 

 
         FONTE: Adaptado de CHAERKI (2018). 

 

E dentre os diferentes tipos de resultados de natureza organizacionais, pressupomos que 

se incluem as fronteiras, as quais possivelmente estão relacionadas a uma noção de identidade. 

Identidade pode ser entendida como resultado de uma atividade social onde os atores sociais 

são responsáveis pela construção e contínua transformação da aparência (CERULO, 1997). A 

identificação é um processo contínuo pelo qual os atores simultaneamente imaginam, 

visualizam e experimentam identidades dependendo das fronteiras que são traçadas, dos 

significados que são compreendidos e do conjunto de relações sobre as quais agem. (HUEMER 

et al., 2004).  

Portanto, a identidade é condicionada pelas fronteiras percebidas na ação 

organizacional. (LAARI-SALMELA; MAINELA; PUHAKKA, 2019). E como afirma Hernes 

(2004) “As fronteiras são o coração do organizing”, ou seja, estabelecendo seus limites. E tanto 

organizações formais como movimentos sociais compartilham dos resultados intrínsecos dos 

acts of articulation (atos de articulação) no organizing. Estes atos delimitam os sistemas sociais 

conferindo-lhes identidade - mesmo que transitória - no contínuo processo de becoming (vindo 

a ser).  

Heracleous (2004) propõe que as fronteiras incluam em seu significado os recursos 

simbólicos que são utilizados pelos atores sociais para criar, perpetuar ou desafiar diferenças 

institucionalizadas criando, assim, distinções sobre o que a organização é do que não é, do que 

está “dentro” e o que está “fora”. Portanto, os limites criam distinções entre entidades. Logo, a 

fronteira pode ser considerada uma distinção feita por atores sociais para categorizar objetos, 

pessoas, práticas, ou mesmo tempo e espaço (LAMONT; MOLNÁR, 2002).  
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A construção e manutenção da identidade também é reflexo da relação com outras 

organizações e públicos do que somente realização dos atores sociais (ANDERSON et al., 

1994). A identidade definida nos limites estabelecidos separa as pessoas em grupos e gera 

sentimentos de semelhança e pertencimento ao grupo. (EPSTEIN, 1992). Assim, a identidade 

de uma empresa é definida pela fronteira organizacional, esta fronteira influencia o que a 

organização é daquilo que não é, quem são e quem não são seus membros. (HUEMER, 2013).  

Segundo Laari-Salmela et. al., (2019) a forma como os atores definem suas fronteiras 

manifesta suas escolhas estratégicas, que são sempre dependentes da identidade, mas as 

fronteiras também revelam um ponto de partida para a identificação. A forma como a 

organização imagina e compreende seus limites e o limite de outras organizações condiciona a 

identificação da organização com outras entidades. (HUEMER et al., 2004). Desenhar 

fronteiras no processo de organização é a atividade de usar as fronteiras como ferramentas pelas 

quais indivíduos e grupos se organizam e chegam a um acordo sobre as definições da realidade 

(LAMONT; MOLNÁR, 2002). 

 

2.6 FRONTEIRAS DINÂMICAS NO CONTEXTO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: 

PROPOSTA DE UM MODELO TEÓRICO 

 

Conforme mencionado no capítulo de introdução, o objetivo geral deste trabalho 

consiste em compreender, a partir de uma ontologia forte de processo, como emerge e se 

desenvolve a fronteira de um movimento social de natureza religiosa. Conforme os elementos-

chave da teoria organizacional baseada em eventos, formularam-se pressupostos que compõem 

uma proposta de modelo teórico e que nortearam a realização da pesquisa de campo, os quais 

estão apresentados e comentados nesta seção. 

 

Pressuposto 1: Conexões entre eventos singulares estão relacionados à origem e 

desenvolvimento de um movimento social. 

 

Movimentos sociais são caracterizados pela natureza da mudança social que dá origem 

e sustentação ao movimento (DELLAPORTA; DIANE, 2015). Portanto, consideramos 

primordial a identificação das conexões entre os principais eventos – os eventos singulares - 

que dão origem e sustentação a um movimento social como forma de apreender o fluxo que 

gera esse tipo de fenômeno organizacional.  
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Eventos singulares são caracterizados por serem descritos como únicos e como eventos 

a partir dos quais outros podem evoluir, são necessários para outros eventos se materializem. 

(HERNES; SCHULTZ, 2020). Os mesmos autores definem eventos não singulares como 

eventos exemplares, estes seriam menos essenciais, ainda que importantes para representar uma 

trajetória ao longo do tempo. Estes eventos exemplares são utilizados pelas pessoas como 

veículos para avançar no tempo, porque servem como conectores ou pontes entre conjuntos ou 

trajetórias de eventos.  Por exemplo, executar sua rotina de trabalho pode ser considerado um 

evento exemplar e uma promoção para um novo cargo um evento singular.  

As conexões entre eventos singulares ocorrem também através de eventos exemplares, 

porque estes servem como conectores ou pontes entre conjuntos ou trajetórias de eventos. 

Muitas vezes, eventos exemplares conduzem ou derivam de eventos singulares. Os eventos 

singulares eventualmente permitem que os atores imaginem uma nova trajetória para o futuro. 

Estas conexões entre eventos originam novos processos de acts of articulation (atos de 

articulação) entre os elementos do organizing e criam e mantêm uma nova meaning structure 

(estrutura de significados). Portanto qualquer mudança organizacional deve ser tratada como 

uma mudança na sua meaning structure (estrutura de significados). 

O exemplo acima ilustra vários pontos sobre a dinâmica entre eventos singulares e 

exemplares. Primeiro, sugere como eventos singulares e exemplares podem estar mutuamente 

relacionados, pois após a promoção para um novo cargo uma nova rotina se estabelece e 

configura um novo evento exemplar. Esta transição de eventos cria e mantém a realidade da 

pessoa no novo cargo. Os tipos de eventos podem ser considerados como existindo em duas 

extremidades de um continuum, onde os eventos assumem diferentes matizes de singularidade 

ou exemplaridade através da análise. (HERNES; SCHULTZ, 2020). 

 

Pressuposto 2: As meaning structures (estruturas de significados) emergem a partir da ação do 

organizing sobre os eventos singulares e contribuem para a constituição de fronteiras 

organizacionais dinâmicas de um movimento social 

 

De acordo com a teoria organizacional baseada em eventos, um fenômeno de natureza 

organizacional – nos quais se incluem os movimentos sociais – é uma entidade ou evento-objeto 

na medida em que incorpora em sua trajetória encontros com outros eventos, a aparente 

reprodução de características ou atributos gera uma ilusão de que a entidade é estabilidade. As 

entidades ou eventos-objeto também são inerentes a meaning structure (estrutura de 
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significados) que articulam e seu significado pode ser modificado à medida que se relacionam 

com outros eventos.  

E embora uma organização ou um movimento social possa ser constituído por muitas 

entidades aparentemente estáveis e tangíveis - como pessoas, tecnologias ou conceitos - só 

become (se torna) por meio de acts of articulation (atos de articulação). Esses acts of 

articulation (atos de articulação) pelos quais processos são continuamente executados 

compõem o organizing. Na medida em que estes acts of articulation (atos de articulação) são 

responsáveis pela interação entre os elementos humanos, materiais e conceituais que constituem 

o organizing. Por exemplo, um escritório de advocacia não pode ser interpretado como 

escritório de advocacia através da análise de seus elementos isoladamente como computadores, 

processos, advogados, mesas, cadeiras etc. O organizing escritório de advocacia só existe nos 

acts of articulation (atos de articulação) de seus elementos e revela a sua meaning structure 

(estrutura de significados). 

Segundo Hernes (2014), acts of articulation (atos de articulação) criam e mantêm a 

meaning structure (estrutura de significados) através da interação dos elementos humanos, 

conceituais e materiais. Estes elementos participam da criação e manutenção da realidade em 

virtude das formas nas quais interagem através das práticas que os sustentam e devido às 

possibilidades de escolha e significado que essas escolhas representam para os atores sociais.  

(HERNES, 2014). Uma meaning structure (estrutura de significado) organizacional existe na 

medida em que cria e sustenta certa realidade. Por exemplo, uma universidade não pode ser 

avaliada através de seus elementos isoladamente, mas na interação entre estes elementos que 

constituem sua meaning structure (estrutura de significados): professores, salas, estudantes, 

biblioteca etc.  

As meaning structures (estruturas de significados) contribuem para a constituição de 

fronteiras na medida em que são estas estruturas que representam a constituição de fronteiras 

organizacionais dinâmicas de organizações ou movimentos sociais. Mudanças nestas meaning 

structures (estruturas de significados) representam também mudanças nas fronteiras dinâmicas 

de organizações ou movimentos sociais. 

 

Pressuposto 3: Fronteiras dinâmicas organizacionais são resultados provisórios do organizing 

e constituem potencialidades para novas conexões e configurações de um movimento social 

 

Os resultados são as potencialidades alcançadas por meio do organizing. É portanto, 

efeito provisório ou potencialidade que se manifesta nas possibilidades de transformação 
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daquilo que ‘era’ em oportunidades para o futuro. (HERNES, 2017). Logo, a fronteira é 

resultado (potência) do organizing.  

A fronteira também pode ser considerada como resultante da percepção individual e/ou 

coletiva decorrente de um organizing presente ou de um organizing (evento) passado. Aqui 

pressupõem-se a ideia de que, mesmo depois de encerrada a interação entre os elementos 

conceituais, humanos e materiais, a fronteira como evento dinâmico continua existindo sob a 

forma de dados na memória individual e/ou coletiva e constitui potencialidade para novas 

conexões. (HERNES, 2004). Por exemplo, empresas que já encerraram suas atividades, mas 

que continuam vivas na memória das pessoas como a companhia aérea Varig, o banco 

Bamerindus e as lojas Mesbla.  Estes eventos como dados congelados podem fazer novas 

conexões, originando novas empresas através de antigos funcionários, voltarem para o mercado 

resgatando e ressignificando seu passado ou se manterem como dados congelados, por exemplo. 

 

2.6.1 Modelo Teórico 

 

A Figura 6 ajuda a visualizar como eventos passados e a expectativa de eventos futuros 

influenciam nas articulações dos elementos humanos, materiais e conceituais no organizing. 

(MATITZ; CHAERKI; CHAERKI, 2021).  

Observam-se as conexões entre eventos singulares “e” originando o movimento social, 

conforme o pressuposto 1. As meaning structures (estruturas de significados) emergem a partir 

da ação do organizing, ou seja, da articulação dos elementos humanos, materiais e conceituais 

sobre estes eventos singulares e contribuem para a constituição de fronteiras organizacionais 

dinâmicas (representadas pela linha tracejada que circunda a organização), conforme o 

pressuposto 2. As fronteiras dinâmicas organizacionais são resultados provisórios do 

organizing e constituem potencialidades para novas conexões e configurações de um 

movimento social (elementos fora da linha tracejada: eventos passados, expectativa de eventos 

futuros, novos elementos humanos, materiais e conceituais) estes elementos e eventos fora da 

linha tracejada podem a qualquer momento ser incorporados no organizing modificando sua 

meaning structures (estruturas de significados) e apresentando nova potencialidade com 

possibilidade de outras conexões, conforme o pressuposto 3. 
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FIGURA 6 – MODELO TEÓRICO 

 

FONTE: Adaptado de Matitz; Chaerki; Chaerki, (2021). 

 

Estas meaning structures (estruturas de significados) constituem equivalentes 

processuais de organizações. A estrutura torna-se então, significativa para os atores sociais na 

medida em que realizam acts of articulation (atos de articulação) de seus elementos 

constituintes. Estes acts of articulation (atos de articulação) originam à meaning structure 
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(estrutura de significados) que circunda os acts of articulation (atos de articulação) dos 

elementos humanos, materiais e conceituais entendida como organização. (HERNES, 2014).  

Esta meaning structure (estrutura de significados) por sua vez, origina fronteiras e fornece atos 

com significado para os atores sociais no organizing, ou seja, os acts of articulation (atos de 

articulação) que originam meaning structure (estrutura de significados) são também 

condicionados por esta estrutura. 

Na extensão espaciotemporal reconhecida como organização – a qual consiste em 

elementos humanos, materiais e conceituais que formam um todo interconectado –, os 

significados são atribuídos retrospectivamente e prospectivamente. Os elementos da meaning 

structure (estrutura de significados) são estes substantivos em construção de organizações e são 

progressivamente moldados pelos acts of articulation (atos de articulação). Conforme propõe 

o modelo teórico, estes elementos são eventos-objeto, no sentido de que sua manifestação 

empírica em determinado momento do tempo é o resultado de inúmeros encontros de eventos 

atuais com outras entidades. (HERNES, 2014). Alguns desses eventos-objeto poderão constituir 

os boundary objects (objetos de fronteira), que são elementos comuns a diferentes organizações, 

porém com significados distintos. 

Finalmente, com base na abordagem processual, acredita-se que é essencial 

compreender o processo de organizing como base para o entendimento da forma de constituição 

ou emergência das fronteiras organizacionais. Com base na noção de organizing, parece mais 

apropriado afirmar que as organizações enquanto processo performam vários tipos de 

demarcações, tais como expressões de identidade, demarcando-se umas das outras. (HERNES, 

2008). Por exemplo, marcas podem distinguir linhas de produtos ou empresas; ou, ainda, 

plataformas tecnológicas podem distinguir modelos de negócios entre virtuais e presenciais. No 

caso de um movimento social,  a distinção ocorre através de seus ideais sociais.  

Sob essa perspectiva, portanto, organizar é formar entidades temporais do passado que 

possam ser projetadas como aspirações futuras no fluxo do tempo. Isso envolve conferir 

identidade temporal às entidades, em um esforço para estabilizá-las sob alguma forma de 

configuração que pareça aceitável e perceptível no presente. O organizing não seria uma 

contribuição – entre outras – para o becoming (vindo a ser) das fronteiras, mas a própria 

performatividade na demarcação destas fronteiras. Propõe-se, portanto, que a partir do 

momento em que se iniciam os acts of articulation (atos de articulação) dos elementos 

humanos, materiais e conceituais, manifestam-se as meaning structures (estruturas de 

significados) em um processo contínuo. Portanto, é a partir da meaning structure (estrutura de 
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significados) que as fronteiras organizacionais surgem como manifestação dinâmica do 

organizing.  
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia descreve o caminho percorrido para a consecução dos objetivos de 

pesquisa. Pesquisas realizadas sob a visão forte de processo enfrentam como principal desafio 

metodológico a tentativa de capturar e explicar a experiência da temporalidade, do movimento, 

do fluxo, da atividade e da emergência. Delimitar a realidade empírica de natureza processual 

a fim de explicá-la e dar sentido a essas explicações quase sempre envolve a violação de certos 

princípios processuais fortes, uma vez que pesquisas que se recusam a definir categorias podem 

ser prejudicadas em sua inteligibilidade e publicabilidade em periódicos disciplinares. 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2017). Segundo os autores (2017, p. 21) “a distinção entre ‘processo 

fraco’ vs ‘processo forte’ não tem conotação avaliativa. É meramente descritiva, destacando 

diferentes suposições metafísicas sobre o status de ‘processo’”. 

Neste trabalho, para estabilizar a realidade em movimento e a fim de viabilizar a 

investigação, foram identificados e analisados eventos singulares de constituição do campo 

empírico selecionado para estudo. Em seguida, foram verificadas as conexões entre esses 

eventos e suas influências na relação do organizing com a constituição da meaning structure 

(estrutura de significados). Finalmente, analisou-se a constituição das fronteiras dinâmicas do 

movimento Caminho da Graça como resultado do organizing e as potencialidades geradas para 

as possibilidades de eventos futuros. 

O método de inferência foi abdutivo (HAIG, 1996; WIRTH, 1998), ou seja, as causas 

da ação foram interpretadas a partir dos efeitos observados, combinando de forma criativa 

conhecimento teórico já existente com novos dados empíricos, possibilitando que a teoria 

emergisse dos dados e se apresentasse coerente com a realidade do campo empírico. 

(CHAERKI, 2018). 

 

3.1 OBJETIVO GERAL E PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Para responder ao problema de pesquisa orientador deste trabalho - compreender as 

características e os resultados de um movimento social de natureza religiosa a partir de uma 

noção de fronteiras dinâmicas de base processual - apresenta-se sua especificação sob a forma 

de perguntas de pesquisa. 

 

a) Quais foram os eventos singulares na origem e desenvolvimento do movimento 

social? 
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b) Como ocorreu o processo de emergência das estruturas de significados do 

movimento social ao longo do tempo, a partir da ação do organizing sobre 

eventos singulares?  

c) Como definir um conceito de fronteira de base processual forte a partir da análise 

do processo de origem e desenvolvimento da meaning structure (estrutura de 

significados) do movimento social? 

d) Quais as implicações da constituição das fronteiras do movimento Caminho da 

Graça sobre a potencialidade (resultados parciais) de natureza organizacional e 

ambiental? 

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE E PERCURSOS EMPÍRICOS  

 

Para a contextualização do objetivo principal deste projeto de pesquisa são fornecidas 

duas definições: a definição das categorias de análise e a descrição dos percursos empíricos a 

serem seguidos. 

 

Categoria de análise: Eventos Singulares. Os eventos são objetos estendidos ao longo do 

tempo e não possuem, portanto, uma existência concreta, mas uma extensão espaço-temporal, 

que marca a diferença entre o antes e o depois (WHITEHEAD, 1978). As entidades ou coisas 

podem ser compreendidas como formas observáveis dessas extensões espaço-temporais e se 

manifestam à percepção sob a forma de conceitos, objetos materiais, pessoas, grupos sociais, 

etc. Assim, os eventos ao mesmo tempo em que mantêm o fluxo necessário para o 

desenvolvimento contínuo do processo permitem o surgimento das coisas, mesmo que 

transitórias. O reconhecimento da manifestação empírica dos eventos depende de atribuição 

externa de significado. (WHITEHEAD, 1993). Ao considerar eventos como unidade de análise 

será possível entender o fenômeno organizacional como resultante do organizing: um 

movimento contínuo no qual estabilidade e novidade coexistem na mesma realidade, ou seja, 

considera-se tanto o constante emergir quanto a sustentação das características organizacionais 

na medida em que os atores continuamente produzem e reproduzem a organização. 

 

Percurso Empírico: O conceito de evento será aplicado para compreensão da noção de 

fronteira enquanto entidade de natureza processual decorrente do organizing.  Buscou-se 

compreender quais eventos deram origem ao movimento social e foram mobilizados por meio 

do organizing constituindo a delimitação processual da fronteira do movimento social sob 
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análise. Empiricamente, os principais eventos na trajetória do movimento foram verificados por 

meio de análise qualitativa de dados secundários coletados a partir de vídeos e textos produzidos 

pelo fundador do “Caminho da Graça”, e de dados primários coletados em entrevistas com o 

objetivo de validar as descobertas realizadas. Os dados secundários estão disponíveis em redes 

sociais, websites e em livros publicados pelo fundador do movimento ao longo dos últimos 20 

anos. 

 

Categoria de Análise: Meaning structure (Estrutura de Significados). Eventos, no processo 

de organizing, se conectam uns aos outros, constituindo estruturas de significado que 

proporcionam a ilusão de estabilidade pela repetição de padrões de interação entre os elementos 

materiais, conceituais e humanos. Nas meaning structures (estruturas de significados) estes 

elementos formam um todo interconectado, dinâmico e progressivamente moldado por acts of 

articulation (atos de articulação). São os substantivos em formação das organizações. 

(HERNES, 2014). Os acts of articulation (atos de articulação) acionam o passado e o futuro 

constituindo o presente vivo. Recordar eventos do passado e a expectativa de eventos futuros, 

ambos estados são percebidos no presente. (AGOSTINHO, 2004). Pode-se afirmar que passado 

e futuro são dimensões do presente vivo, mas o presente mais do que apenas incluir o passado 

e o futuro, ao mesmo tempo molda o passado e o futuro. (DELEUZE, 2007). O organizing só 

existe no que está acontecendo no presente, nos eventos significativos experienciados na 

realidade. (HUSSENOT; MISSONIER, 2016). As meaning structures (estruturas de 

significados) organizacionais existem na medida em que criam e sustentam certa realidade. Isto 

implica que seus elementos constitutivos não são percebidos como objetos isolados que 

refletem a realidade. Ao contrário, estes elementos participam da criação e manutenção da 

realidade em virtude das formas pelas quais interagem através das práticas que os articula e 

devido às possibilidades de escolha e o significado que essas escolhas representam para os 

atores sociais. (HERNES, 2014). Por exemplo, uma universidade não pode ser avaliada através 

de seus elementos isolados, mas na interação entre estes elementos que constituem sua meaning 

structure (estrutura de significado), dentre esses professores, salas, estudantes, infraestrutura 

etc.  

 

Percurso Empírico: A meaning structure (estrutura de significados) foi analisada por meio 

dos significados atribuídos aos acts of articulation (atos de articulação) entre elementos 

humanos, materiais e conceituais constitutivos do processo de formação e desenvolvimento do 

movimento social analisado. Por exemplo, na interação entre o fundador do Caminho da Graça 



66 
 

(humano), a Bíblia (material) e a interpretação da palavra (conceitual) verificou-se que o 

conceito de igreja é tratado como se cada indivíduo ou reunião de indivíduos constituíssem em 

si mesmos o que é a igreja. A igreja como estrutura física, significado comum a outras 

denominações religiosas, recebe no movimento Caminho da Graça outro significado. Assim, a 

meaning structure (estrutura de significados) foi verificada por meio dos significados atribuídos 

na relação entre seus elementos, verificada através da análise dos dados secundários disponíveis 

na plataforma YouTube, no site do movimento, nos livros de autoria do fundador do Caminho 

da Graça e confirmadas por meio das entrevistas. 

 

Categoria de Análise: Acts of Articulation (atos de articulação). Acts of articulation (atos de 

articulação) criam e mantêm a meaning structure (estrutura de significados) através da interação 

dos elementos humanos, conceituais e materiais. Estes elementos participam da criação e 

manutenção da realidade em virtude das formas nas quais interagem através das práticas que os 

sustentam e devido às possibilidades de escolha e significado que essas escolhas representam 

para os atores sociais. Por exemplo, em uma igreja (tradicional) os elementos humanos são as 

pessoas, um elemento material a Bíblia e o elemento conceitual a interpretação dessa Bíblia 

como a Palavra de Deus. 

 

Percurso Empírico: Foram identificadas as interações entre os elementos humanos, materiais 

e conceituais do movimento Caminho da Graça, avaliando a interação destes elementos no todo, 

pois a meaning structure (estrutura de significados) não pode ser reduzida a seus elementos 

isoladamente. Verificou-se como eventos anteriores ganharam significado por meio da 

reconstituição de acontecimentos que o contextualizaram, assim como as expectativas futuras 

com seus significados que podem estruturá-los no futuro. Por exemplo, no Caminho da Graça 

não existe controle sobre filiação, não há estrutura física, os encontros ocorrem em lugares 

alugados ou na casa dos participantes, não existe hierarquia, logo, os acts of articulation (atos 

de articulação) possuem significados distintos. 

  

Categoria de Análise: Organizing. É o processo de organizar; é uma tentativa de ordenar o 

fluxo intrínseco da vida e constitui uma busca ontológica interminável de prender, pontuar, 

isolar e classificar este fluxo essencialmente não divisível de experiências humanas. (DIBBEN, 

MUNRO, 2003; DIBBEN, 2009). Com base na noção de organizing, parece apropriado afirmar 

que as organizações enquanto processo performam vários tipos de demarcações, tais como 

expressões de identidade, distinguindo-se umas das outras. (HERNES, 2008). 
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Percurso Empírico:  No estudo do movimento Caminho da Graça, verificou-se o organizing 

por meio da observação das tentativas de ordenação ou articulação dos elementos das meaning 

structures (estruturas de significados) que constituíram o movimento ao longo do tempo. O 

processo organizador neste movimento se constitui em um esforço contrário à 

institucionalização de algo estável, fixo. A ênfase é justamente na busca em manter o 

movimento fluído e longe das características de uma organização burocrática.  

 

Categoria de Análise: Fronteiras Dinâmicas. É um dos resultados (potência) do processo 

organizador. A fronteira é uma percepção individual e/ou coletiva decorrente de um organizing 

presente ou de um organizing (evento) passado. Aqui pressupõem-se a ideia de que, mesmo 

depois de encerrada a interação entre os elementos conceituais, humanos e materiais, a fronteira 

como evento continua sob a forma de dados na memória individual e/ou coletiva. (HERNES, 

2004).  

 

Percurso Empírico: O becoming (vindo a ser) das fronteiras nos movimentos sociais ocorre 

no movimento do organizing onde a interação dos elementos conceituais, humanos e materiais 

constitui a meaning structure (estrutura de significados). No caso dos movimentos sociais essa 

interação pode ocorrer por meio da dinâmica de associação de pessoas com reivindicações 

idealistas e moralistas sobre como a vida pessoal ou em grupo deveria ser organizada, e essas 

reivindicações ocorrem à margem da sociedade estabelecida ou organizações estabelecidas sob 

formas tradicionais (burocráticas). (LOFLAND, 1996). As fronteiras foram identificadas, neste 

trabalho, através da interação entre o organizing, os eventos singulares e a meaning structure 

(estrutura de significados) que resultou em uma forma específica de delimitação do movimento.  

 

Categoria de Análise: Resultados. São as potencialidades alcançadas por meio do organizing, 

O resultado, portanto, é provisório e se configura como potencialidade que se manifesta nas 

possibilidades de transformação daquilo que ‘era’ em oportunidades para o futuro. (HERNES, 

2017). 

 

Percurso Empírico: Foi verificado através da análise dos acts of articulation (atos de 

articulação) até a potencialidade apresentada no presente, onde foi identificada a meaning 

structure (estrutura de significados) do movimento Caminho da Graça. 
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3.3 TIPO DE PESQUISA 

 

Conforme mostra o Quadro 3, a seguir, existem quatro tipos de pesquisas indicativas de 

tipos ideais de pesquisas de processo. Não é incomum que investigações empíricas combinem 

elementos de mais de um tipo na medida em que teorias de processo podem acomodar diferentes 

abordagens e focos, dependendo de como são concebidos os elementos que caracterizam a 

pesquisa.  

  
QUADRO 3 - QUATRO TIPOS IDEAIS DE PESQUISA DE PROCESSO 

 

 
FONTE: Langley; Tsoukas (2017, p. 9). 

 

Em pesquisas da abordagem reconstrutiva (de dentro e depois do fato), os pesquisadores 

participam do processo - em diferentes níveis de profundidade - variando entre a weak view e a 

strong view de processos na medida em que estão dentro do fluxo, mas depois dos 

acontecimentos. Os pesquisadores tendem a observar resultados específicos de um determinado 

fenômeno empírico em tempo real (de dentro) e buscam identificar o processo que gerou os 

resultados ou efeitos observados, levando em conta uma perspectiva interna, ou seja, 

“destacando os significados em evolução, experiências e as contingências presentes em 

determinados pontos no tempo, bem como os caminhos alternativos possíveis que o processo 

poderia ter tomado”. (LANGLEY; TSOUKAS, 2017, p. 9). Na pesquisa reconstrutiva, portanto, 

existe intenção dos pesquisadores em mostrar como o passado e as expectativas do futuro 

influenciam no presente e em mostrar como os eventos estão interligados ao longo do tempo. 

No estudo desenvolvimental (de fora e depois do fato), os pesquisadores observam 

resultados já consolidados de um determinado fenômeno empírico, buscando compreender o 

processo que conduziu ao resultado. Por ocorrer depois do fato, a representação implícita do 

processo é a do movimento, indicando uma abordagem weak view do processo. A pesquisa 
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desenvolvimental pode ser exemplificada por estudos históricos sobre crescimento 

organizacional. 

Na pesquisa compreensiva (de dentro e no fluxo) os pesquisadores tendem a participar 

e influenciar o fluxo dos eventos no momento que estão acontecendo. De uma perspectiva 

interna, procuram oferecer explicações sobre o processo em evolução ao mesmo tempo em que 

participam dele. Assim, buscam mostrar como os eventos presentes, a qualquer tempo, evocam 

os eventos passados e indicam expectativas de futuro. Ao mesmo tempo buscam evidenciar 

como significados e experiências se desenvolvem ao longo do tempo e como contingências 

moldam os caminhos a serem tomados. A performatividade na pesquisa ocorre devido à 

possibilidade de acompanhar a prehension (apreensão) dos eventos enquanto estes acontecem, 

tendo parte ativa quando promovem reflexão dos envolvidos sobre suas experiências, levando-

os a reconstruí-las. (LANGLEY; TSOUKAS, 2017). Esta abordagem se configura como uma 

strong view do processo. 

O quarto e último tipo de pesquisa são os estudos configuracionais (de fora e no fluxo), 

os quais focam o fluxo de eventos ao longo do tempo, enquanto os pesquisadores os observam 

de uma perspectiva externa. Busca-se capturar padrões distintos de ações e o surgimento de 

eventos significativos, assim como configurações de resultados ao longo do fluxo e não 

necessariamente fornecer relatos das experiências dos atores. (LANGLEY; TSOUKAS, 2017). 

A investigação aqui proposta foi classificada como desenvolvimental, pois para atender 

ao objetivo de observar um resultado específico (a noção de fronteira para o movimento) e 

compreender o processo que conduziu a este resultado considerou-se ser o tipo de pesquisa mais 

viável e adequada, sendo realizada depois do fato e de fora do fluxo. A performatividade do 

pesquisador neste tipo de pesquisa ocorreu através da reflexão na análise dos dados, 

identificando os eventos singulares do passado e suas conexões com outros eventos na 

construção e manutenção do organizing. Por meio do ato de reflexão foi possível diferenciar as 

experiências vivenciadas pelos atores sociais e buscar no passado as experiências distantes mais 

significativas para o presente. Esta reflexão permite aos pesquisadores e atores sociais 

diferenciar esta experiência vivida e analisar as condições contextuais em que se 

desenvolveram. Esta reflexão refere-se aos atos de trazer experiências passadas para o “agora” 

como reflexões retrospectivas e projetivas sobre eventos. (HERNES; SCHULTZ, 2020). 
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3.4 JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO CAMPO EMPÍRICO 

 

O movimento social selecionado como campo empírico desta investigação é o 

movimento Caminho da Graça, idealizado por seu fundador Caio Fábio D’Araújo Filho. Este 

movimento apresenta como princípio um esforço contrário à institucionalização de uma forma 

burocrática relacionada principalmente a instituição “igreja”, entendida no contexto do 

movimento como uma característica negativa a ser evitada. 

Atualmente o movimento é organizado através de encontros não regulares, em grupos 

denominados de “Estações do caminho da Graça”. Essas estações estão distribuídas nos 

municípios brasileiros e em outros países como Japão, Reino Unido, Holanda, Portugal e 

Estados Unidos. Algumas características do movimento são: em nenhum lugar onde o 

movimento está presente existe uma sede; os encontros ocorrem na casa de alguma pessoa do 

grupo ou em imóveis emprestados ou alugados; no movimento não existe obrigatoriedade de 

pagamento de dízimo; não existe hierarquia vertical formal e cada grupo tem um mentor 

responsável pelas atividades pastorais (leitura da Bíblia, condução do encontro), não existe 

eleição e esta mentoria ocorre de maneira voluntária através de iniciativa individual; a pessoa 

que participa do movimento não pode ser considerada um membro, pois não existe controle de 

frequência tampouco vínculos de obrigatoriedade entre o movimento e seus participantes. 

(FUSCHINI, 2015).  

As características apresentadas justificaram a escolha deste movimento como campo 

empírico, pois nesta lógica contrária à institucionalização de formas organizacionais de 

natureza burocrática, pressupomos que os eventos articulados neste movimento social 

resultariam em manifestações empíricas explicitamente dinâmicas e fluidas de emergência de 

fronteiras organizacionais. É, portanto, uma amostragem intencional na medida em que o 

campo empírico foi escolhido de maneira deliberada. O propósito desta escolha é dispor de uma 

unidade de estudo que gere dados relevantes para o propósito da pesquisa, considerando-se o 

tema de estudo. (YIN, 2010). 

 

3.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Para realização desta pesquisa o método utilizado foi a abordagem processual 

qualitativa. A abordagem processual adotada nesta pesquisa buscou a identificação de padrões 

emergentes à medida em que surgiam. Estes padrões não existiam no início do processo e foi 
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necessário que surgissem como como padrões emergentes. (JARZABKOWSKI; LÊ; SPEE, 

2017).  

A epistemologia adotada é a relacionista. Uma pesquisa de abordagem relacional 

consiste em retratar a realidade em termos de relações dinâmicas, contínuas e processuais. Ao 

contrário do substancialismo que é fundamentado na noção de estabilidade como natureza da 

realidade, a perspectiva relacional fundamenta-se em uma ontologia de processo caracterizada 

pelo surgimento do significado do organizing na relação entre os elementos humanos, materiais 

e conceituais em um determinado contexto. Ao invés de considerar a realidade constituída de 

substâncias estáticas e inertes, considera-se as relações percebidas como de natureza dinâmica. 

Os atores sociais não são independentes dos contextos que fazem parte. (EMIRBAYER, 1997). 

Assim, consideramos ao mesmo tempo em que o sujeito atribui significado ao contexto, é 

também condicionado por ele. (HASSARD; COX, 2013).  

 

3.6 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Nesta pesquisa foram analisados dados primários e secundários. Os dados secundários 

são materiais produzidos desde a fundação do movimento social por seu idealizador de 2000 

até 2022. Ao todo foram analisados 7 livros; 58 vídeos; 185 textos disponíveis nas plataformas 

digitais. Os documentos referem-se a uma parte do material produzido por Caio Fábio: ao todo 

são mais de trinta livros publicados e vinte mil vídeos sobre assuntos diversos no seu canal no 

Youtube. A escolha dos documentos analisados se justifica por apresentarem informações 

relevantes sobre o movimento Caminho da Graça e sobre a vida de seu fundador Caio Fábio. 

Os dados primários foram obtidos com a realização de entrevistas com quatro mentores de 

estações do Caminho, incluindo seu fundador, com o objetivo de validar as potencialidades 

(resultados) encontradas na análise dos dados secundários (TABELA 1).  

 
TABELA 1 - DADOS SECUNDÁRIOS ANALISADOS 

Fonte Quantidade Referências 
Livros 7 Apêndice 1 
Vídeos 58 Apêndice 2 
Textos 185 Apêndice 3 

FONTE: O autor (2022) 

 

A decisão de trabalhar com dados secundários é justificada pela necessidade de 

prehension (apreensão) do fenômeno ao longo do tempo, permitindo observar – ainda que a 
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partir do ponto de vista do presente - a relação e interpretação sobre elementos presentes à época 

dos acontecimentos. Como a pesquisa foi realizada depois do fato e de fora do fluxo destes 

eventos, o acesso a dados primários poderiam revelar novas interpretações sobre 

acontecimentos passados, fato que não se comprovou em campo, pois foram identificados os 

mesmos acts of articulation (atos de articulação) do início do movimento Caminho da Graça 

no seu momento atual. No entanto, as entrevistas realizadas com alguns mentores do 

movimento - além de servirem como validação das descobertas da análise dos dados 

secundários - também revelaram novas informações importantes para a pesquisa. Alguns destes 

mentores ingressaram no movimento como participantes e depois assumiram posição de 

mentoria. Como foram identificadas consistências qualitativas, nas entrevistas e entre as 

entrevistas e os dados secundários, não houve a necessidade de inclusão de outros participantes 

do movimento para compreensão do organizing Caminho da Graça. 

Os dados secundários foram analisados através dos textos disponíveis no website do 

movimento caminho da Graça, da análise dos principais vídeos a respeito do movimento 

Caminho da Graça disponíveis no canal do YouTube do Caio Fábio, fundador do movimento, 

e de alguns livros publicados por ele, com destaque para as obras “Sem Barganhas com Deus” 

e “Um só Caminho”. Todos os dados secundários foram gerados entre os anos 2000 e 2022.  

Sobre a apresentação dos resultados ao longo do texto da análise dos dados, as 

referências seguiram um padrão: documentos são apresentados pela letra “D” seguida da 

numeração referente à ordem de análise no software Atlas.ti; por exemplo “D1” documento de 

número um, “D2” documento de número dois, etc. A apresentação destas referências não segue 

uma ordem crescente, mas são apresentadas de acordo com o tema e os códigos gerados. As 

entrevistas seguiram a mesma forma de padronização, sendo “E1” para entrevista de número 

um, “E2” para entrevista de número dois e assim por diante. 

Alguns documentos analisados, dentre os apresentados na Tabela 1, não foram 

mencionados explicitamente na análise, porém apresentaram informações relevantes para o 

propósito desta pesquisa, auxiliando na compreensão sobre a vida dos atores sociais envolvidos. 

Quanto à coleta de dados primários, foram realizadas quatro entrevistas com atores 

sociais relevantes para o movimento, os quais possuem mais de 10 anos de participação e são 

referência para o movimento, incluindo seu fundador. As entrevistas seriam utilizadas apenas 

para triangulação das informações obtidas através dos dados secundários, mas revelaram novas 

e ricas informações com detalhes adicionais sobre a constituição e organização do movimento. 

As entrevistas foram transcritas e também analisadas no Atlas.ti, gerando 20 citações e 16 

códigos (TABELA 2). 
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                   TABELA 2 - DADOS PRIMÁRIOS ANALISADOS (ENTREVISTAS) 

Entrevistados Data Duração Páginas transcritas 
1 07/10/2021 01:00 7 
2 26/01/2022 01:32 10 
3 08/02/2022 02:00 23 
4 17/02/2022 02:43 36 

FONTE: O autor (2022) 

 

As análises foram realizadas através de uma abordagem processual qualitativa buscando 

identificar os eventos relevantes para o campo empírico e suas relações com outros eventos. As 

citações e códigos gerados no Atlas.ti ofereceram a base para a compreensão sobre como 

ocorreram as transições de eventos, os acts of articulation (atos de articulação) que iniciaram o 

organizing e o seu resultado, a fronteira dinâmica revelada na meaning struture (estrutura de 

significados) do Caminho da Graça. 

Na seção a seguir apresenta-se a descrição dos dados dividida entre apresentação do 

campo empírico e um breve histórico do seu fundador. Um dos grandes desafios em pesquisas 

processuais é seu tratamento e disposição dos dados com o objetivo de apresentar o processo 

em um contínuo estado becoming (vindo a ser). (TSOUKAS; CHIA, 2002). Pesquisas 

processuais buscam explicar momento a momento os acontecimentos que moldam o fluxo de 

experiências e identificar as características de cada um desses momentos que constituem estas 

experiências no primeiro plano da análise. Com dados longitudinais, a reconstrução 

retrospectiva do processo dentro de um padrão de ações é facilitada e pode explicar resultados 

específicos para organizações tais como formação de identidade (JARZABKOWSKI; LÊ; 

SPEE, 2017) e, conforme nossos propósitos, a emergência e constituição de fronteiras 

dinâmicas organizacionais. 

Estudar os fenômenos organizacionais processualmente implica uma preocupação 

particular em capturar e teorizar sobre a mudança no tempo e prestar atenção ao desdobramento 

de eventos, atividades e fluxos. Abdallah, Lusiane e Langley (2019) apresentam duas formas 

dominantes de pesquisas em processos nos estudos organizacionais, Histórias de Processos 

Evolutivos e Histórias de Processos Performativos. Pesquisas de processos evolutivos são 

coerentes com a visão substantiva do mundo, em uma ontologia do ser, a crença de que o mundo 

é feito de coisas que têm qualidades que mudam todo tempo. (LANGLEY et al., 2013). O Foco 

central em pesquisas evolucionárias reside em como e porque uma entidade muda ao longo do 

tempo, outra característica presente nestas pesquisas é a temporalidade evidente na análise dos 

dados.  
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A pesquisa performativa é consistente com a visão de mundo como um processo, com 

a ontologia do becoming (vindo a ser), a crença central é que o mundo é feito de processos 

através dos quais as coisas são aparentemente reificadas. (ABDALLAH; LUSIANE; 

LANGLEY, 2019). O foco desse tipo de pesquisa de processo é em como a realidade é trazida 

à existência em cada momento nas atividades e interações cotidianas. (LANGLEY et al., 2013). 

Ainda que a temporalidade não constitua o foco central deste tipo de pesquisa é inerente 

as pesquisas processuais, pois o foco é no processo, nas atividades e práticas “no momento” em 

que são realizadas ou trazidas a existência. (ABDALLAH; LUSIANE; LANGLEY, 2019). 

Dois desafios se apresentam na realização de pesquisas de processos performativos: 

“Como ir além do local e específico?” mergulhos profundos nas práticas diárias de formulação 

de estratégia, mudança organizacional ou outros processos são inerentes a um estudo que está 

interessado em capturar como a realidade é trazida à existência no momento. Um segundo 

desafio da pesquisa de processo performativo é: "Como sustentar a ontologia de processo ao 

longo da escrita?" A questão aqui é evitar a reificação ou ser seduzido por uma linguagem 

substantiva ao descrever a dinâmica performativa. Escrever é em si um ato de estabilização, e 

não é fácil reter a sensação de contínuo devir neste esforço. (ABDALLAH; LUSIANE; 

LANGLEY, 2019). 

Uma questão surge especialmente quando os autores estão explicando os "efeitos" de 

algum tipo de dinâmica performativa: nesses casos, os pesquisadores acompanham esses relatos 

com declarações explícitas sobre a natureza temporária desses efeitos ou com a explicação de 

sua instabilidade, circular e contínua. A condução deste tipo de pesquisa se classifica como 

performativa, pois os efeitos, resultados receberam o tratamento de “potencialidade”, pois todo 

resultado é potência para novas conexões de eventos e consecutivas novas potencialidades. A 

heterogeneidade das abordagens e a multiplicidade de maneiras de "contar a história" é o que 

tornam as pesquisas processuais fascinantes e particularmente propensas a oferecerem respostas 

perspicazes para perguntas “como”. É a criatividade nascida da ausência de diretrizes rígidas 

que se espera ver mais em pesquisas de processo. (ABDALLAH; LUSIANE; LANGLEY, 

2019).  
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS: DESCRIÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se a descrição do campo empírico, incluindo a origem do 

movimento Caminho da Graça, um breve histórico do líder e mentor espiritual do movimento, 

Caio Fábio D’Araújo Filho, e o desenvolvimento e características do movimento. Os nomes 

dos entrevistados foram preservados e substituídos por nomes fictícios. 

 

4.1 ORIGEM DO CAMINHO DA GRAÇA 

 

O movimento Caminho da Graça surge no ano de 2004 como consequência da 

publicação de textos do pastor cristão evangélico Caio Fábio D’Araújo Filho em seu portal na 

internet (caiofabio.com). O site foi criado em 2002, mas começa a ser utilizado apenas um ano 

depois, em 2003, com a publicação do seu primeiro texto que em apenas um dia recebeu 

milhares de visualizações e mensagens. 

Aos poucos e de maneira orgânica, vários grupos começam a surgir em todo país com o 

objetivo de ler e discutir os textos do Caio Fábio. Conforme E3: “Aí brota um grupinho aqui, 

outro grupinho ali, grupinho no Rio, grupinho lá em Belém do Pará, um grupinho aqui no 

interior de São Paulo, um grupinho lá em Curitiba, lá em Santos montou um grupinho [...] em 

São Paulo tinha um grupinho de meninos que se reunia para ler os textos do Caio Fábio num 

McDonald´s [...] eles liam textos do Caio dizendo assim: poxa é isso, é isso!”. D20 

complementa: “todas as estações do caminho começam com os textos publicados por Caio 

Fábio no site”. Assim nasce o movimento, com origem em um espaço virtual e como resultado 

de uma iniciativa popular. 

Sem ter planejado o movimento Caminho da Graça, mas em vista dos acontecimentos 

em torno da publicação e leitura de seus textos no portal da internet, Caio Fábio decide reunir 

os grupos emergentes em Brasília para um encontro. E3 lembra que “esses grupinhos estavam 

acontecendo, estavam acontecendo, à revelia, [...] ouviram pessoalmente o Caio dando 

indicações de como ele pensou [que poderia ser o movimento], como é que poderia ser e tal.” 

O objetivo deste encontro era discutir e fornecer orientações a estes grupos. Este momento se 

tornou o primeiro encontro coletivo do movimento Caminho da Graça.   

A denominação do movimento como “Caminho da Graça” acontece neste encontro em 

Brasília e reflete um convite para uma vivência do Evangelho de Cristo para além dos ambientes 

religiosos, no próprio caminho da vida.  E2 explica: “A vida você vai vivendo, ela e tudo o que 
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você vai vivendo nela, você precisa de valores e o Evangelho traz para você essa potencialidade 

de viver essa vida.”. A designação do movimento também reflete uma transição do “Café com 

a Graça”, um encontro para pregação do Evangelho que Caio Fábio mantinha em Copacabana, 

para um movimento com iniciativas em todo o país, o “Caminho da Graça”. Caio Fábio 

considera o programa “Papo de Graça”, criado em 2009, como o maior difusor do movimento 

e relata ter recebido pedidos de pastores e denominações inteiras para se filiar ao caminho, os 

quais negou: “[...] e eu dizia não, a gente quer ser só uma inspiração, nós não temos o desejo 

de virarmos uma potência de grandeza. Nós temos o desejo de sermos um poder de qualificação 

e uma provocação inspiradora”. 

O crescimento do movimento também foi motivado pela existência de pessoas cristãs e 

não cristãs insatisfeitas com suas denominações religiosas tradicionais e de um grupo de 

excluídos, pessoas que não possuem espaço em algumas igrejas cristãs, dentre estes 

homossexuais e divorciados. Estes grupos encontram alento e acolhida nas pregações de Caio 

Fábio na medida em que se sentiam incluídos e aceitos como iguais. 

Caio Fábio representou figura de notável relevância no meio cristão religioso 

tradicional, representando por oito anos a maior associação evangélica do país a Associação 

Evangélica Brasileira (AEVB). Existe ainda a possibilidade de que estas pessoas insatisfeitas 

com as instituições tenham adquirido consciência das incoerências institucionais com seus 

ensinamentos, pois mesmo quando figura de liderança no meio evangélico tradicional já 

apresentava em suas pregações sua interpretação distinta. Por exemplo, no ano de 1977 sua tese 

de ordenação como pastor da igreja Presbiteriana apresentou o seguinte título: “A salvação de 

Deus fora das instituições religiosas”. A tese tem origem no questionamento de Caio Fábio 

sobre o destino daqueles que nunca haviam recebido a “informação” histórica acerca do 

Evangelho. 

Em 2005 Caio Fábio é convidado para inaugurar o Caminho da Graça Estação Santos. 

A partir deste convite vários outros grupos seguem o mesmo caminho, convidando Caio Fábio 

para inaugurarem suas estações. Esse período marca o início de algumas viagens de Caio Fábio 

para pregar nos grupos já existentes, agora identificados como movimento Caminho da Graça.  

Esse surgimento orgânico é confirmado por Caio Fábio quando afirma “[...] então as 

pessoas começaram a me pedir [pra inaugurar as estações]; aí quem primeiro me pediu se eu 

não estou enganado foi Santos, aí eu fui para lá, passei um fim de semana, o povo veio e aí eu 

pedi para o mentor local [dar continuidade nos encontros] que naquele tempo era o [...], logo 

depois veio Belo Horizonte, aí depois São Paulo com o João, aí eu fui lá também para começar, 

fiquei de quarta a domingo pregando. 
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Como já estava cansado das viagens, tendo viajado por 25 anos pregando o Evangelho 

de Cristo pelo Brasil, Caio Fábio resolve que os novos grupos seriam recepcionados e 

receberiam orientação através de vídeos que seriam transmitidos pela Vem e Vê TV, plataforma 

de vídeos que criou no ano de 2009.  

Segundo Caio Fábio a intenção do movimento é ser inspiração, um experimento de fé 

comunitária sendo vivida dentro do escopo do evangelho. O Caminho da Graça é aberto a todos 

e considerado por seu líder inspirador como uma alternativa entre tantas outras que acredita 

serem inspiradas pelo Espírito Santo. Na visão de Caio Fábio, o Caminho da Graça é apenas 

uma representação histórica é D252: “apenas uma bandeira, um emblema, para manifestar de 

modo físico, visível, discernível aos sentidos humanos, a possibilidade de o evangelho ser 

vivido com simplicidade, sem complicação, sem opressão e ao mesmo tempo como verdade, 

coerência e desejo de se andar conforme a Palavra [de Deus], essa é a grande missão do 

Caminho da Graça”.  

Caio Fábio considera que seu trabalho é enfatizar a importância do discernimento sobre 

o Evangelho e tentar separar o que é o Evangelho do que o Cristianismo se tornou. Acredita 

que com a compreensão das escrituras segundo Jesus Cristo, as pessoas poderão servir a Deus 

em novidade de vida e não na caducidade da letra, referência que faz a uma interpretação 

equivocada das Escrituras. 

 

4.1.1 Breve biografia do fundador 

 

Caio Fábio D’Araújo Filho é amazonense e atribui as diferentes experiências religiosas 

da sua infância ao fato de seu pai ser agnóstico e sua mãe, por influência de sua avó, 

presbiteriana. Viveu uma infância e uma adolescência muito intensas e afirma ter sido um 

menino e jovem muito inconsequente, fato que o levou por um caminho de angústia e desespero 

existencial muito precoce. Por meio desta agonia e também como resultado da influência 

religiosa familiar, encontrou a fé em Jesus Cristo no início dos anos de 1970.  

Seu pai Caio Fábio D’Araújo, em 1967, se converte após ler o Novo Testamento da 

Bíblia Sagrada sozinho. Estabelece sua fé vinculada institucionalmente à Igreja Presbiteriana 

do Brasil, mas do ponto de vista existencial, segundo Caio Fábio Filho, completamente livre de 

qualquer amarra institucional. Após sua própria conversão1 em 1973, Caio Fábio já pregava nas 

rádios, nas ruas e em outros lugares externos ao ambiente institucional religioso das igrejas 

 
1 Conversão neste trabalho refere-se à transformação, mudança de convicção relacionada a religião. 
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cristãs. Nessa época, foi convidado por um amigo de infância de seu pai a apresentar um 

programa de televisão todos os domingos às 18h30 em uma emissora vinculada à Rede Globo 

de televisão.  

Segundo Caio Fábio, muitas pessoas não compreenderam como um jovem com seu 

histórico de brigas e uso de drogas estava agora pregando publicamente com palavras sensatas, 

coerentes com o Evangelho. O Evangelho não parava de crescer em sua consciência e passou a 

se dedicar ao jejum, às orações e às leituras. Nesse momento de vida, declara ter vivido 

experiências de natureza de expansão de seu coração e de sua fé. Quando se deu conta já estava 

pregando em vários lugares no país. Em 1980 decide voltar para o Rio de Janeiro, lugar onde 

já tinha passado 9 anos de sua vida depois do golpe militar em 1964.  

Caio Fábio afirma que já na época tinha pavor do movimento evangélico devido as 

características que apresentava, de barganhas com Deus, por exemplo oferta em troca de 

bençãos. Mas aceitou se tornar pastor com a condição de não ter que estudar 4 ou 5 anos em 

alguma instituição teológica presbiteriana. Os presbiterianos queriam que Caio Fábio 

frequentasse o seminário, mas o convite não foi aceito. Depois propuseram que Caio Fábio 

fosse ordenado com a condição de escrever uma tese e realizar a leitura de alguns livros que lhe 

foram indicados. Caio Fábio escreveu a tese solicitada, afirmando não ter sido uma tarefa 

agradável, pois escreveu sobre o que Deus sempre fez e continuará fazendo fora – e não dentro 

- das instituições religiosas. Afirma que nunca imaginou que sua expressão individual de fé e 

que sua interpretação do Evangelho de Cristo no mundo real tomasse a dimensão que tomou. 

O início de sua vida pastoral pode ser considerado um prelúdio de outros acontecimentos que, 

juntos, explicam o surgimento do movimento Caminho da Graça. 

Na visão de Caio Fábio, a década de 1980 foi um período extremamente generoso em 

oportunidades. A ditadura provocou e produziu uma geração de pessoas cheias de sonhos 

democraticamente utópicos, inclusive nas igrejas cristãs. Nessa época ganhou expressão e 

visibilidade na Igreja Católica a chamada Teologia da Libertação, refutada mais tarde na sua 

vertente marxista devido a contradições com a fé católica. Época do surgimento de figuras 

políticas expressivas, a década de 80 também foi de oportunidades para as falas de esperança, 

de justiça e de verdade. Nos anos 1990, com o movimento crescente das ONGs (Organizações 

não Governamentais), o terceiro setor é difundido por todo o país. Desde 1978 Caio Fábio já 

atuava no terceiro setor com Vinde em Manaus, com atividades em vários lugares no Brasil, 

como congressos e cruzadas evangelísticas.  

Após a chacina de Vigário Geral em agosto de 1993, Caio Fábio compra a casa onde 

ocorreu o evento e a transforma na ONG Casa da Paz. Logo em seguida cria a Fábrica de 
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Esperança em 1994, a qual se transformou no maior projeto social da América Latina, com 66 

projetos e com média de 24 mil pessoas atendidas por dia. Assim, foi se aproximando de 

lideranças principalmente no mundo cristão evangélico. (FIGURA 7). 

 
FIGURA 7 – FÁBRICA DE ESPERANÇA 

 
Fonte: FÁBRICA de esperança [1997?] 

 

Uma de suas principais influências no mundo cristão foi Billy Graham. Billy foi 

evangelista evangélico, teólogo arminiano e pastor batista norte-americano, também foi 

conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos. Segundo Caio Fábio, talvez 

Billy tenha sido a figura mais proeminente do século XX para os protestantes na tentativa de 

fazer alguma coisa que significasse a expressão de um Evangelho saudável, como prática de 

pregação e como prática de ação social, no mundo e em todas as dimensões que o Evangelho 

inclui. Outras de suas influências incluem o teólogo John Stott, que foi um pastor e 

teólogo anglicano britânico, conhecido como um dos grandes nomes mundiais evangélicos, 

Leighton Ford (cunhado de Billy Graham) é autor, palestrante e ativista social e foi vice-

presidente da Associação Evangelística Billy Graham por 31 anos e o Pastor Manfred Grellert 

que foi pastor em Recife e o primeiro brasileiro à frente da Visão Mundial, estruturou a presença 

da Visão Mundial no Nordeste do Brasil e reforçou a preocupação política e social na atuação 

institucional. 

Após dois anos morando na Califórnia, de 1988 a1990, Caio Fábio volta ao Brasil com 

a intenção de uma última tentativa contra o que denomina “pior inimigo de Jesus” em sua 

opinião, o Cristianismo. Considerado por ele um estelionato simbólico realizado em nome de 

Jesus, comenta que tentou ensinar o Evangelho a diversos pastores ao longo de sua vida, mas 

que muitos decidem fazer o oposto aos mandamentos de Cristo. Também afirma que onde quer 

que pregue o faz segundo a coerência do Evangelho de Cristo e que os pastores aplaudem e 
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acham lindo, mas não colocam em prática. Por exemplo, caracterizar pessoas que não 

frequentam as “igrejas” físicas como afastados de Deus. 

Então, segundo Caio Fábio, em 1991 decide fundar a Associação Evangélica Brasileira 

(AEVB), movimento que teve a maior adesão dentre todas as iniciativas de todas as associações 

do meio evangélico, com cerca de 70% das lideranças evangélicas associadas. Seu objetivo era 

obrigar que os pastores assinassem formalmente sua adesão a um projeto de igreja cuja proposta 

era de um evangelho integral e simples como Jesus havia proposto, D59 “tivemos essa adesão 

toda, devido ao carinho com que o povo evangélico me tratava e tinha por mim que era algo 

que praticamente forçava a liderança a fazer adesão; o povo tinha um coração mais ligado à 

mensagem que eu trazia do que os líderes, e dessa forma ficava difícil para as lideranças se 

oporem devido a adesão dos fiéis”. 

Da associação ficaram de fora os neopentecostais, tais como a Igreja Universal do Reino 

de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus e 

a Igreja Renascer em Cristo, que segundo Caio Fábio não preenchiam os requisitos mínimos 

para serem considerados evangélicos. Depois de 8 anos, Caio Fábio já havia concluído que 

grande parte dos associados só queriam se beneficiar de sua imagem, mas não tinham o 

compromisso de viver segundo os compromissos que ele mesmo vivia. Neste momento decide 

se desligar da associação e aceita continuar como presidente emérito, já planejamento em como 

realizar sua saída futura. Posteriormente, acredita que o que o ajudou a se desligar 

definitivamente foi o fato de seu divórcio. Também afirma que o que era nele visto como 

qualidade, após sua separação conjugal passa a ser avaliado como heresia. Segundo Caio Fábio, 

o grande divórcio da sua vida não foi o conjugal, mas o institucional. Ou seja, foi dizer “eu não 

quero mais fazer parte da igreja-instituição”. 

Na visão de Caio Fábio, toda a Escritura deve passar por uma revisão interpretativa 

segundo os ensinamentos de Jesus, e tudo que não for congruente com seus ensinos, com a sua 

prática, com o seu modo de viver, deve cair em obsolescência. Pode ser um ensinamento de 

Moisés ou do Velho Testamento, ou até mesmo de Pedro, Paulo e dos apóstolos. Se não passar 

pelo filtro de Jesus, terá sido uma circunstancialidade e cai em desuso.  

 

4.2 DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CAMINHO DA GRAÇA  

 

Os dados desta seção são derivados dos dados secundários e das entrevistas realizadas 

com os mentores. 
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O Caminho da Graça se desenvolve por meio do compromisso dos indivíduos que se 

identificam e buscar viver os ensinamentos do Evangelho de Cristo no cotidiano e não apenas 

dentro de uma igreja física ou templo. O propósito é o de movimento na vida, demonstrando 

especial preocupação com a estagnação e a fixação, pois o movimento defende que Jesus era 

movimento que Ele era um ser do caminho.  

A nomenclatura “estação” foi escolhida por significar esse lugar de passagem, de onde 

as pessoas vêm e vão mas não ficam, não estacionam. O Evangelho, segundo os mentores do 

movimento, deve ser vivido fora do lugar fixo, deve ser vivido no caminho da vida. E3 “O que 

é o Evangelho quando eu desço essas escadas e volto para casa e começo a semana? O que é o 

Evangelho?” A ênfase do movimento é na vida, é no que acontece em movimento enquanto se 

vive.  

O movimento Caminho da Graça tem uma orientação devocional e inspirativa sem 

preocupação com a quantidade, mas com a qualidade das relações. Hoje, o movimento conta 

com aproximadamente 60 estações e 98 mentores, os números são aproximados devido à 

ausência de controle de afiliação e a variações em virtude da pandemia do covid-19. Como não 

possui controle rígido, o principal elemento de integração é a orientação de seu líder Caio Fábio 

e de um supervisor executivo. Ester supervisor foi convidado a ficar responsável por orientar e 

assistir as estações em suas necessidades, sem, contudo, compreender relação de poder e 

hierarquia, pois todos os mentores têm liberdade para organizarem-se de acordo com seus 

próprios interesses. A orientação fundamental é a interpretação das escrituras tendo Jesus como 

Chave Hermenêutica2 e um modus operandi distinto de denominações tradicionais3.   

Segundo Caio Fábio, para fazer parte do movimento é necessário D18 “saber se está 

pregando o Evangelho, se está amando o irmão ao lado, se está amando a todos, porque a coisa 

toda é uma família.” Sua expectativa com o movimento é que D32 “produza espiritualidades 

pessoais ensinadas na família e vividas com simplicidade alegre e profunda no dia a dia de cada 

um”. Para reforçar a importância do relacionamento com Deus no dia a dia de cada um, Caio 

Fábio defende que o relacionamento com Deus é mais importante do que compreender tudo 

sobre as Escrituras. 

 
2 Qualquer contradição apresentada nas escrituras deve ser avaliada segundo os ensinamentos de Cristo, por 
exemplo, em Êxodo 21:24: "Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé." Ou seja, deve-se pagar o 
mal com a mesma moeda, com mal. Segundo o ensinamento de Jesus em Mateus, 5:38, devemos oferecer a outra 
face, logo o que vale é oferecer a outra face e não responder mal com mal. 
3  Este modus operandi distinto refere-se à ausência de obrigatoriedade de frequência nos encontros, de pagamento 
do dízimo, da organização e participação das pessoas nos encontros (ex. pessoas sentadas em círculos, em U, 
participando ativamente durante o encontro, não apenas ouvindo). 
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Os grupos do Caminho da Graça servem como modelos que as pessoas podem visitar e 

reproduzir e é baseado no que Caio Fábio ensina. Na sua opinião: D33 “cada vez mais as 

pessoas precisam ser ensinadas em como deve ser feito”. Essa reprodução deve ocorrer fora dos 

encontros, no cotidiano de cada um: D6 “desse modo, a vivência no mundo é também parte do 

caminho da Graça, pois é no mundo que, em Cristo, somos livres do mal à medida que 

crescemos na Graça como consciência pessoal, em Cristo”. Caio Fábio descreve as 

características do movimento Caminho da Graça:  

 
E4“Eu acho que essa é a grande virtude é esse imiscuimento essa... esse lugar não 
lugarizado, que é profundamente quântico, que é profundamente do Evangelho 
conforme Jesus, não é nem aqui, nem ali, é em Espírito e em Verdade, essa 
impermanência do ensino de Jesus não se luariza. Ele anda, os primeiros discípulos 
eram chamados de “os do caminho”, então essa fé no caminho. “Os do caminho” 
foram perseguidos, era assim, depois é que virou essa coisa plantada, fixa, 
Constantiniana, do século quarto em diante perdeu a mobilidade, a leveza, a casa, os 
grupos menores, a comunhão, a intimidade, o não preconceito, a ausência de 
intolerância, o acolhimento. Aí eu fui também vendo que o grande ministério do 
Caminho da Graça, além de ser uma inspiração, era uma provocação qualitativa de 
relações e que isso nunca iria caber numa coisa que fosse uma redoma, tinha era que 
se imiscuir, tinha era que ter uma metástase de vida, uma metástase de Graça se 
capilarizando em todas as direções. A árvore poderia não ser tão alta mas a raiz era 
profunda, iria dialogando com as outras raízes como as plantas fazem debaixo da terra; 
tem uma conexão danada na internet vegetal, maravilhoso, então eu fui pegando esses 
elementos da natureza, a mecânica quântica, mas também todas as imagens de Jesus, 
quase todas são da natureza: é a semente que cai, como ela é acolhida, não é acolhida, 
o que acontece quando ela é acolhida e quando ela não é acolhida, no que é que ela se 
transforma, é a menor de todas as sementes que depois vai crescendo e se torna sombra 
ou é como um fermento na massa que vai penetrando e se imiscuindo. É como o sal 
que precisa acabar. O sal tem que se dissolver, ele precisa dar gosto à vida, à 
sociedade, mas a igreja não quer ser sal, ela quer ser um monturo de sal e aí Jesus diz 
que perde o sabor e para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens, então 
essa coisa de falar no dissolvimento, na morte da igreja que é outra coisa chocante. Se 
a igreja não morre ela não serve, se eu não morro eu não sirvo [...]”.  

  

O movimento apresenta preocupação contrária a institucionalização. Deste modo, é 

direcionado para evitar a instituição de formas fixas neste processo, como por exemplo cadeia 

de comando, regras rígidas e um local fixo para pregação do Evangelho. Sem alterações 

significativas ao longo de sua existência, o movimento apresenta apenas uma grande 

rotatividade de pessoas e movimento contínuo ou, como nas palavras de seu fundador, uma 

“impermanência permanente”.  

Em relação aos elementos característicos de organizações formais, observa-se que o 

Caminho da Graça não apresenta hierarquia definida e não existe monitoramento constante das 

atividades nas estações. Sanções tais como não poder utilizar o nome Caminho da Graça nem 

o logo do movimento podem existir caso uma estação adote uma postura que não esteja alinhada 

com a finalidade do movimento, mas não há controle de afiliação tampouco de frequência. 
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Existe um mínimo de regras, dentre essas o início e término dos encontros com horários 

definidos.  Aponta ainda a ausência de alguns elementos de ordem decidida:  

 
E3 “e eu tinha essa comunidade ao redor da mesa, informal, leve, simples, barata, né, 
onde não há cobranças, onde não há compromisso no sentido de as pessoas serem 
cobradas, o compromisso é o amor e a amizade, não tem controle de filiação, 
membresia, a gente praticamente aboliu a fala sobre o dízimo e outros critérios que 
normalmente fazem parte dos manuais das grandes denominações, ou das 
comunidades também institucionalizadas né, que estabelecem critérios e manuais, 
enfim...”. 

 

Observa-se no Caminho da Graça a inexistência de uma hierarquia formal e de um 

padrão para organização das estações. Os grupos têm liberdade para decidir como organizar os 

encontros:  E1 “O Caminho da Graça é uma instituição mais leve. Hierarquia formal não existe, 

não existe forma predeterminada para os grupos, não se preocupa com a forma, as formas 

variam”. Com esta liberdade para decidir como os encontros serão organizados, os grupos 

apresentam diferentes configurações e processos. Por exemplo, grupos que se encontram em 

praças, garagens, auditórios e até mesmo na igreja física. 

A organização das pessoas ocorre através da predisposição e competências individuais 

e a responsabilidade das pessoas não é definida por eleição. Cada um faz segundo suas próprias 

habilidades: E3 “o caminho é movimento inspirativo, devocional, de conexões entre pessoas 

sem nenhuma hierarquia, do tipo todo mundo prega, todo mundo batiza, todo mundo dá a ceia”.  

Observa-se a existência de uma preocupação com o entorno, com os próximos, onde 

viver o evangelho no dia a dia é transmitir essa crença através do comportamento com aqueles 

que precisam. A busca é por uma consciência local com as necessidades mais próximas de cada 

um que participa do movimento. A atenção é para o que está acontecendo dentro da sua casa, 

no caminho para o seu trabalho, no próprio trabalho, com seus vizinhos. Naquilo que está ao 

seu alcance para diminuir o sofrimento do próximo.  

Já existiram propostas de organizar o movimento estabelecendo cargos, hierarquias, mas 

essas tentativas foram rejeitadas: E4 “até hoje eu vi alguns poucos com essa bobagem; aí os 

outros ficaram olhando assim, dizendo: aqui não, né?”. Existe a figura de um supervisor 

executivo com o objetivo de orientar e servir os grupos. O monitoramento ocorre apenas para 

avaliar o alinhamento do que está sendo ensinado, se está de acordo com a orientação do 

movimento: E2 “se alguém chega no movimento, por exemplo, [e tem] um mentor fazendo uma 

campanha de oração do jejum de Daniel dos 32 dias não sei do que... eu aconselharia ele não 

fazer”. A orientação do movimento é de não realizar nada que na sua interpretação configure 

uma barganha com Deus. Ou seja, oferecer algo (ex. dízimo) esperando alguma coisa em troca. 
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Outras iniciativas como arrecadação de recursos destinados como doação para orfanatos, asilos 

e outras situações são incentivados. 

Sobre o controle da configuração das estações observa-se que os mentores têm liberdade 

para definir os processos dos encontros: E2 “as estações no caminho da Graça são 

independentes”. O controle de afiliação é inexistente e alta rotatividade de pessoas é 

característica de todas as estações, condizente com o propósito das estações, de se constituírem 

em lugar de passagem. Esta alta rotatividade pode ser um dos fatores que tenha contribuído 

com os esforços contra a institucionalização. E1 “Um dos fatores que pode basear a explicação 

do movimento ser desinstitucionalizante é o fato da grande rotatividade entre seus membros”.  

A participação no movimento é aberta e incentivada. Sua intenção é acolher igualmente 

excluídos e insatisfeitos com outras denominações religiosas:  E2: “Principalmente o 

acolhimento, a gente acolhe a todos”. Por sua interpretação e ensinamentos contrários - em 

muitos critérios tais como não obrigatoriedade do dízimo nem de frequência nos encontros - 

aos modus operandi de denominações religiosas cristãs tradicionais, Caio Fábio conquistou 

antipatia de muitos pastores no meio evangélico. E2 “Primeiro, que quem quer se associar com 

o Caio hoje em dia... perde muito, ele é malquisto no ambiente religioso [cristão evangélico]”. 

Não existe um controle efetivo das atividades realizadas pelas estações. O que existe é 

uma orientação principalmente no início de novos grupos para validar sua entrada no Caminho 

da Graça. O controle identifica-se ocorrendo através da interpretação do Evangelho: E1 “quem 

participa tem que crer e ouvir aquilo que os membros do Caminho creem e falam”. Os grupos 

também devem apresentar um contato que será responsável pela estação:  

 
E2 “tem um controle, tem uma pessoa conhecida para ser contato, existem 
facilitadores. Caio é nosso mentor, não é nosso chefe, é um profeta dessa geração. O 
movimento é em Jesus. No Caminho as pessoas param para conversar numa sombra 
e a nossa sombra são as estações. É totalmente desorganizado e os livros do Caio são 
indicados para você aprender o que não precisa mais fazer, mas não existe uma 
doutrina para o grupo”. 
 

Os livros do Caio Fábio são indicados como referência, mas não existe uma doutrina do 

Caminho da Graça. Também não existe obrigação com o dízimo. O controle financeiro é de 

responsabilidade de cada mentor e direcionado apenas para a administração local: E2 “o 

dinheiro que entra na estação é um dinheiro local.”, sem repasses para uma organização 

nacional: E1 “não existe cobrança de dízimo. Apenas um auxílio para manter o local”.   

Alguns mentores afirmam que a igreja tradicional deturpou o significado do dízimo, 

associando a bençãos que poderiam ser recebidas, ou seja, utilizando a contribuição com o 
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objetivo de barganha. E2 “o problema não é o dízimo, não pode ser pesado para as pessoas, 

também não visa lucro, nem sustento, porque a maioria dos mentores têm emprego”. Sobre a 

criação de estruturas, a preocupação do movimento está na cobrança que tal estrutura pode 

originar: E3 “tem um pastor querido [...] me disse assim: “a menor partícula da terra pode ser 

dividida em uma estrutura matemática, nós nunca vamos nos livrar das estruturas, mas nós não 

precisamos nos deixar escravizar por elas". 

As estações têm autonomia para se organizarem, podendo até mesmo buscar a 

formalização através do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), pois algumas ações 

somente são permitidas com a formalização, como contratos de aluguel para a estação e a 

realização de casamentos: E2 “se a estação quiser inclusive se formalizar não tem problema e 

abrir um CNPJ”. O casamento é outra situação em que a formalização é necessária: “as pessoas 

para se casarem, para o cartório aceitar que aquele líder é um líder religioso, tem que ter um 

CNPJ”. Verifica-se que o controle para o movimento é condicionado pelos ensinamentos de 

Jesus Cristo através do Evangelho e para as necessidades do funcionamento da estação podem 

ser atendidas, contanto que não corrompam com os valores do movimento.  

Segundo Caio Fábio, o Caminho da Graça nunca teve uma organização burocrático-

administrativa e confirma a arrecadação para uso local, ou seja, a oferta realizada em uma 

estação é utilizada apenas para manutenção desta estação, “nunca teve organização, sempre 

teve órgãos, assim, por exemplo eu diria que hoje em dia boa parte da energia executiva vem 

da disposição da Juventude do Moisés e da vontade dele de falar com todo mundo de saber se 

todos estão bem, de conversar com os mentores, de socorrer e tal...”. Então não tem 

organização, tem CNPJ, tem uma tesouraria accountable, com gente que checa os números, 

mas eles são locais e não tem uma convergência de tesouraria Nacional, que tudo vem para 

Brasília, nada disso”. A orientação realizada com base nos ensinamentos do Evangelho está 

sendo a forma de controle utilizada pelo movimento Caminho da Graça.  

Caso exista uma estação que não siga as orientações, conforme comentamos 

anteriormente sanções podem ser aplicadas, tais como não poder utilizar o nome Caminho da 

Graça nem o logo do movimento. Sobre sanções ou punições E2 explica “Caso alguém insista 

em alguma campanha de arrecadação com uma estratégia de barganha, nós conversamos com 

a pessoa e explicamos que ele entendeu errado. Caso ele insistisse seria convidado a sair”. O 

entrevistado relata nunca ter existido um caso com necessidade de aplicar tais sanções.  

Assim como o controle, as regras para o movimento são baseadas nos ensinamentos do 

Evangelho. Sobre o comportamento dos mentores do movimento e a capacidade de reunir 

pessoas nas estações observa-se a orientação de apenas pregar o Evangelho: E2 “vai pregar o 
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Evangelho puro e simples.” Esta preocupação com a pregação do Evangelho caracteriza o 

Caminho da Graça e sua distinção de outras denominações religiosas, na medida em que nestas 

denominações além da pregação do Evangelho existe a preocupação com a manutenção das 

estruturas criadas. 

A liberdade para organização dos encontros nas estações é observada no relato de 

mentor: E3 “Caio me convida para começar o caminho aqui em [nossa cidade], atendendo essa 

expectativa minha de ter uma comunidade aqui, [...] eu até falei para ele assim: ‘você vai dizer 

como é ou eu posso fazer do meu jeito?’, ele falou: ‘não [vou falar], é do seu jeito.’” Esta 

liberdade conferida aos mentores resulta em diferentes tipos configurações nas estações do 

Caminho da Graça. 

Entretanto, existe uma orientação para começar uma estação, mesmo que estes grupos 

surjam espontaneamente: D25 “Para abrir um Caminho tem todo um processo, tem que ler um 

bocado de coisa, tem que saber como é que a gente de fato crê e pratica o evangelho que é 

diferente do Cristianismo. No Caminho da Graça a gente não monta nada, o Caminho tem que 

deixar brotar, porque semente brota”. Assim, para uma estação ser iniciada é necessário, 

portanto, discernimento do mentor sobre os conceitos que fundamentam a fé do movimento, 

[ele] deve crer como de fato o movimento crê e não deve ser planejado, começando com a 

reunião de um grupo que dependendo da maturidade na fé de seus participantes poderá se tornar 

uma estação. A preocupação não é de fato com a abertura das estações, mas sim com a vida 

orientada pelo Evangelho. Sobre a continuidade do movimento afirma que: D35 “se é de Deus 

terá vida em si mesmo. O movimento não pode se tornar mais importante em si mesmo”. 

Caio Fábio nega qualquer iniciativa de caracterizar o movimento através dos encontros, 

das estações: D51 “O Caminho não é feito por um monte de gente que se reúne, é feito por cada 

indivíduo que confessa isso andando no evangelho, aí existe o movimento Caminho da Graça”, 

Logo, a orientação no movimento é que os ensinamentos de Cristo devem ser vividos no dia a 

dia de cada participante. 

O Caminho da Graça não é denominação ou instituição religiosa. É movimento. 

Frequentar uma igreja física não é o problema, mas sim o significado atribuído a essa ação: 

D253 “não somos contra as instituições nem contra templos. Entendemos que eles podem ser 

ferramentas, jamais um objetivo a perseguir”.  O movimento defende a liberdade das pessoas 

para adorarem a Deus onde preferirem sempre amparados no Evangelho. 

Em reunião realizada no mês de dezembro de 2021 surgiu a ideia de criar pastorais 

(pastoral é a ação de uma igreja no mundo ou o conjunto de atividades pelas quais a igreja 

realiza a sua missão), para atendimento por faixa etária e de grupos específicos, de casais, por 
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exemplo: E3 “hoje nós estamos em uma fase em que algumas estações estão querendo se 

organizar melhor para atender faixas etárias, eu acho isso uma necessidade”. Observa-se um 

movimento de adaptação de acordo com novas necessidades manifestadas com o tempo, como 

o atendimento de crianças: E3 “chegamos em um tempo em que nós temos mentores com filhos 

pequenos, [...] que atraem casais com filhos pequenos, porque isso é normal né, as pessoas 

atraem seus pares né.”  

Um exemplo dessa mudança pode ser verificada em uma estação onde o mentor tem um 

filho pequeno e outros casais com filhos participam dos encontros. Nesta estação estão sendo 

criadas estruturas para atender diferentes faixas etárias. A preocupação exposta pelo 

entrevistado é somente com a capacitação dos responsáveis em traduzir o Evangelho para as 

crianças de forma que não apresentasse os estereótipos do passado, como por exemplo:  

 
E3 “...de um Deus bravo porque alguém chegou atrasado, Papai do céu ficou triste 
com você porque você chegou atrasado. Papai do céu não fica triste com criança 
nenhuma, por nada, quem disse isso? Onde que está escrito isso? E as crianças 
crescem nas igrejas ouvindo estas coisas. Papai do céu não gosta, Papai do céu não 
deixa, Papai do céu não permite, Papai do céu não vem, Papai do céu não vai ficar 
aqui se você agir assim. Mano! Que Papai do céu que é este?” 
 

Para o movimento não existe nenhum conflito em criar essas divisões para atender a 

diferentes públicos com diferentes necessidades. O que não pode acontecer é qualquer uma 

destas estruturas escravizar, dominar ou pesar sobre quem quer que seja: E3 “ah nós temos que 

fazer isso porque temos que pagar o aluguel... aí não, aí não”.   

A preocupação com a institucionalização é no peso que as estruturas podem exercer 

sobre as pessoas. A criação desses departamentos para diferentes faixas etárias deve ocorrer: 

E3 “com a leveza da Graça, com a simplicidade da Graça, com a singeleza da Graça de Deus.”  

A respeito de qualquer mudança no movimento, a preocupação é sempre com o 

elemento humano. Frente às possibilidades as pessoas devem se questionar: E3 “isso vai causar 

sobre alguém algum tipo de mal? É inclusivo?” Caso a resposta apresente um “tem que ser isso, 

tem que ser aquilo” talvez não seja interessante para o movimento, pois pode ferir a liberdade 

das pessoas. 

 

4.2.1 Características dos encontros das estações 

 

As estações têm por objetivo facilitar a pregação do Evangelho, ser um local de 

disseminação da palavra, um endereço onde ocorrem os encontros. Esses encontros: D254 
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“propiciam um o bate-papo sobre a revelação da Palavra nas Escrituras e a reflexão na Graça”. 

O Caminho da Graça apoia pequenos grupos que se reúnem para ler o Evangelho e ajuda no 

que se fizer necessário, conforme a solicitação de cada um. Alguns destes grupos, com o tempo, 

também podem acontecer como uma Estação: “O lugar da adoração perdeu sua ênfase 

geográfica e ganhou sentido existencial! O templo sou eu, o lugar do culto é meu ser e a liturgia 

é a vida vivida em Cristo!”  

Ainda sobre a configuração dos encontros, um dos mentores relata sobre a primeira 

reunião do seu grupo: E3 “então, fizemos a primeira reunião assim, numa sala alugada só para 

aquela reunião também, próximo de uma estação de metrô, que era naquela época um critério 

que eu tinha estabelecido, queria começar um grupo perto de uma estação de metrô. O que fica 

perto de uma estação de metrô facilita muito, para chegar de todas as regiões”. Sobre a 

organização dos encontros decidiu por um mínimo possível de rito, começava o encontro com 

um devocional, não tinha músicos, enquanto outras estações incluem a presença de músicos: 

E2 “vai ter um momento de música onde as pessoas se entregam emocionalmente. Elas podem 

cantar, vai depender muito do público, da cultura”. Verifica-se a possibilidade de as estações 

organizarem-se com liberdade para definir como realizar os encontros. 

Não existe orientação sobre a configuração das estações. Os grupos são livres para 

definir a forma que acreditem ser a mais adequada, o importante são os significados atribuídos 

e não a aparência. Por exemplo, há estações que têm o formato de igrejas tradicionais: E2 “tem 

estações que a gente tem que é uma igreja no sentido tradicional, tem um púlpito, aquela 

elevação, púlpito para colocar a Bíblia”.  

A configuração de uma das estações é revelada por seu mentor: E3 “a gente fazia uma 

mesa em U e colocávamos as cadeiras de frente uns para os outros e as pessoas iam chegando 

e encontrando seus lugares ali, e ali já haviam conexões, essa era a ideia, não é? de não ter 

cadeiras uma atrás das outras, para que já na chegada as pessoas pudessem ter conexões, então 

naturalmente ela senta e senta alguém na frente dela e naturalmente ‘oi tudo bem? qual o seu 

nome?’ e ali já havia essa comunhão de gente que nunca tinha se visto.” (FIGURA 8). 
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FIGURA 8 – ENCONTRO CAMINHO DA GRAÇA 

 
Fonte: Schimenes (2015) 

 

Algumas reuniões acontecem ao som de música popular brasileira e com um intervalo 

para um café. No retorno à reflexão sobre a Palavra de Deus as pessoas podem voltar comendo: 

E3 “a gente montava uma mesa bem sortida né, o pessoal comia mesmo, aí vinha trazia um 

café, trazia o suco, trazia o refrigerante para a mesa, aí eu normalmente trazia uma reflexão no 

começo e decidi [começar] pelo livro de Lucas e eu fiquei anos no livro de Lucas” O 

entrevistado relata seu objetivo de traduzir o Evangelho para a realidade das pessoas: “levar o 

Evangelho para o chão da vida.”  

A organização de uma das primeiras estações acabou servindo como modelo para outras 

estações no país: E3 “o modelo que eu instituí [...], ele é simples, mas ele é uma liturgia né, e 

eu incluo inclusive a chegada e a arrumação das cadeiras, das mesas, mesa do café e tal [...], e 

o que aconteceu é que eu acabei influenciando as outras estações que acabaram de alguma 

forma repetindo esse modelo, o parar no meio da reunião para tomar um café”. As 

configurações dos encontros podem não agradar a todos como observado pelo entrevistado: E3 

“cara, quando eu comecei a fazer isso teve muita gente que estranhou, muita gente que ficou 

brava comigo, ‘ah não acredito que a gente para pra comer no meio do culto?’”.  
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Os encontros apresentam horários de início e término definidos. A comunicação 

bilateral é incentivada. Diferentemente de outras denominações cristãs, nos encontros do 

Caminho da Graça as pessoas são incentivadas a falar: E3 “há um horário que temos para 

começar e tem um horário para terminar, mas isso é um mínimo de organização que eu preciso”. 

Nas denominações cristãs tradicionais geralmente existe um padrão de comportamento 

esperado e sanções caso estas não se efetivem. Por exemplo, o pregador não pode ser 

interrompido. Em algumas estações existe a liberdade para interromper a fala do pregador, mas 

esta possibilidade pode variar para diferentes estações devido à liberdade que os mentores 

possuem para definir a configuração das reuniões: E3 “[o que] eu instituí também foi poder ser 

interrompido enquanto falo, desde o primeiro dia, eu falei: olha pode me interromper a qualquer 

momento, não entendeu: ‘pare’ e eu repito”. O entrevistado relata a existência de pastores em 

igrejas tradicionais que param de pregar quando uma mãe se levanta para levar uma criança ao 

banheiro: “eu lembro de mães que disseram ‘não volto mais lá porque na hora que eu levantei 

para levar a minha filha no banheiro o pastor parou de pregar e só voltou a pregar depois que 

eu saí.” Este é um exemplo de situação que pode ter levado à insatisfação por parte dos 

participantes de denominações tradicionais. No movimento, observa-se uma preocupação com 

o humano e o atendimento de suas necessidades. 

A liberdade concedida aos grupos para a organização das estações resulta em diferentes 

tipos de configurações: E3 “têm algumas estações, por exemplo aí no estado do Paraná, 

Apucarana né, a estação do Caminho da Graça em Apucarana ela vem de uma igreja 

denominacional que se dividiu e eles decidiram se juntar a nós e se tornaram uma estação do 

caminho, mas o jeitão deles é de igreja”, O mentor apresenta que mesmo a forma da estação de 

Apucarana sendo distinta, em sua essência o conteúdo e pensamentos são do Caminho. 

Outras configurações podem ser observadas, como reuniões na praia ou no quintal de 

casas. Há estações com encontros semanais e outras com encontros mensais. Algumas estações 

se encontram na sexta, outras no sábado e ainda outras no domingo. As estações podem 

apresentar diferentes configurações, porém observa-se que o principal é aquiescência aos 

ensinamentos do Evangelho, com pequenas variações observadas no elemento humano e em 

suas interações, como por exemplo a possibilidade de interrupção do pregador no meio de sua 

fala. 

Há preocupação com evitar o processo de institucionalização, pois a criação de 

estruturas é reconhecida como processo natural (entretanto não desejável) para o movimento: 

E3 “eu acho que se a gente não ficar alerta a tendência é que qualquer movimento por mais 

singelo que ele seja ganhe essas características”. A criação de estruturas é evitada, portanto, 
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pois acredita-se que a demanda para as manter possa pesar financeiramente e culturalmente 

sobre os participantes do movimento. A crença é que essas estruturas podem virar um fim em 

si mesmas, demandando tempo que poderia ser utilizado para a pregação do Evangelho, além 

da necessidade de recursos financeiros para sua manutenção: E3 “então eu não gostaria de ver 

o Caminho metido em empreendimentos, propostas ou modelos, ou projetos e tal... que 

sangrasse a vida dos que participam conosco”. 

A condução dos encontros no Caminho da Graça procura não destinar tempo pré-

determinado a pregação, louvor e avisos conforme o costume das denominações tradicionais, 

sob o argumento de terem se tornado muito cansativos. A busca é de conexão com Deus e com 

o próximo. O vocabulário utilizado no movimento também evita termos utilizados nas 

denominações tradicionais. Por exemplo, o termo “igreja” no seu sentido conceitual-original 

significa o Corpo de Cristo e, na visão do movimento, foi banalizado por denominações 

tradicionais passando a significar a estrutura física, o prédio. O mesmo acontece com os títulos, 

por este motivo Caio Fábio decide chamar os responsáveis pelas estações de mentores, evitando 

o termo pastor utilizado nas igrejas tradicionais. 

 

 

 

  



92 
 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O tratamento e análise dos dados foi realizado no software Atlas.ti com a análise e 

codificação das entrevistas e palestras bem como dos livros e textos. Foram analisados ao todo 

os 250 documentos, a partir dos quais foram identificadas 448 citações e atribuídos 38 códigos, 

onde foram identificados articulações e significados dos elementos da meaning structure 

(estrutura de significados) no processo organizador do movimento Caminho da Graça.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS SINGULARES NA ORIGEM E 

DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO SOCIAL 

 

Buscando compreender a origem do movimento Caminho da Graça foram identificados 

alguns eventos singulares que contribuíram para a emergência do movimento. Um deles, a 

existência de um grupo de pessoas que frequentavam igrejas de denominações tradicionais, mas 

que devido a insatisfação e com questionamentos sobre a interpretação da palavra de Deus, 

sobre o condicionamento da estrutura institucional e a conduta de líderes religiosos, acabaram 

se afastando da igreja, estrutura física. Utiliza-se o termo “desigrejados” em referência a estas 

pessoas afastadas da igreja física, sem conotação pejorativa. A conexão do evento 

“desigrejados” com o direcionamento do movimento caminho da Graça de que “Jesus é a chave 

de interpretação das escrituras” fez com que organicamente fossem surgindo pequenos grupos 

no Brasil. Estes se reuniam em torno dos textos publicados por Caio Fábio no seu portal na 

internet. Inicia-se está análise apresentando, na visão dos entrevistados, o proceder de algumas 

denominações religiosas tradicionais e a consequente insatisfação de alguns participantes. 

Um dos entrevistados apresenta a postura da sua igreja diante de questionamentos E2: 

“você ia questionar a incoerência você era um rebelde, você era alguém caracterizado inclusive 

como feiticeiro, tem uma parte da Bíblia que caracteriza a pessoa rebelde como um pecado de 

feitiço”. Observa-se o uso de trechos das escrituras com conveniência no controle do 

comportamento das pessoas evitando questionamentos.  

Esta análise é reforçada quando, o mesmo entrevistado, apresenta que a barganha e o 

medo são artifícios utilizados por algumas denominações religiosas como formas de controle, 

E2: "se você der Deus vai te devolver", ou “se você disser que se a pessoa permanecer naquele 

lugar ela vai ficar rica, vai conquistar a prosperidade”. O controle ocorre através de uma lógica 

de causa e efeito, como no exemplo, E2: "vou te dar aqui 100 reais que é meu dízimo, minha 
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oferta e vou esperar alguma coisa em troca, e se eu não der isso alguma coisa de ruim vai 

acontecer na sua casa, o chuveiro vai queimar, seu filho vai ficar doente, eu vou perder o 

emprego”. O entrevistado afirma perceber que esta dinâmica ocorre para que você mantenha 

sua fidelidade não com Deus, mas com a instituição. Tendo consciência destes fatos começou 

a estudar a lei e a identificar que muitas coisas que ocorriam na igreja não tinham relação com 

o evangelho. A partir deste momento começou a questionar tudo, até tomar a decisão de se 

afastar e não buscar novas instituições, E2 "eu tinha decidido sair do movimento evangélico, 

porque eu não queria mais alimentar aquele sistema.” Assistindo a uma entrevista do Caio Fábio 

sobre os bastidores do mundo evangélico diz ter reencontrado uma verdade em que já acreditava 

e percebeu não estar sozinho. 

Outro entrevistado relata o mesmo processo relacionado a instituição onde os valores 

institucionais acabaram sobrepujando os valores do evangelho.  

 
E3: “O que me motivou a sair foi o esgotamento institucional, ele chegou nos limites 
mais críticos, né de ter... inclusive me fragilizado, me vulnerabilizado e me senti em 
risco, até no que diz respeito a minha fé, minha vocação, a instituição eu costumo 
dizer que ela é uma engrenagem cruel em muitas situações e ela moe nossas almas se 
você permitir, e as vezes você permite sem saber que está permitindo, porque você 
vai sendo sugado por ela e quando você percebe como diz o Senhor Jesus ‘você 
vendeu a sua alma’, você perdeu a sua alma na instituição.” 
 

Os relatos no início desta análise têm o objetivo de apresentar a existência de um grupo 

de pessoas insatisfeitas com o “modus operandi” de algumas denominações religiosas. Não é 

objetivo, portanto, avaliar quais denominações adotam esse proceder, nem generalizar que 

todas as igrejas tradicionais, em seu proceder, atuem da mesma forma.  

As denominações podem apresentar diferentes orientações baseadas em diferentes 

interpretações do evangelho ou em seus próprios interesses. Caio Fábio acredita que: “sempre 

vai haver igreja, religião, [...] tem gente para quem é a única relação humana por mais que sejam 

explorados [...], até que eles começam a entender [...] que tudo aquilo é só criação humana, e 

alguns têm a coragem de romper”. 

Na próxima seção optou-se por apresentar a sequência de eventos singulares na vida do 

fundador do movimento, Caio Fábio, com a intenção de revelar, mesmo de uma análise 

incompleta, os eventos singulares da vida de Caio Fábio e como surgiu o Movimento Caminho 

da Graça. 
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5.1.1 Caio Fábio Mentor Espiritual do Caminho da Graça (Eventos Significativos) 

 

Infere-se o organizing do movimento Caminho da Graça ocorrendo como consequência 

da conexão de eventos singulares, em especial com a trajetória de seu fundador Caio Fábio. 

Neste tópico são apresentados alguns eventos singulares na trajetória de Caio Fábio 

identificados em entrevista realizada no início do ano de 2022. O resultado desta entrevista não 

somente auxilia na compreensão do movimento, assim como revela aquiescência de Caio Fábio 

a ontologia processual.  

 Caio Fábio desde jovem percebia que sua natureza não combinava com a fixidez total, 

essa percepção ocorre antes de sua conversão. Em suas palavras sentia-se “dissoluto apenas por 

considerar ter perdido sua solução pessoal”, comenta que mesmo antes da conversão tudo era 

líquido para ele.  Seu encontro com o evangelho, considera, foi absolutamente revolucionário 

e acredita ter começado o caminho da Graça ali mesmo pregando a palavra de Deus em uma 

praça em Manaus onde se encontravam seus amigos hippies. 

Seis anos antes em 1967, seu pai Caio Fábio D´Araújo, após se converter decide deixar 

seus bens e começar a evangelizar, voltando do Rio de Janeiro para Manaus constrói um barco 

para levar a palavra às comunidades ribeirinhas. Nesta época, Caio Fábio D’Araújo Filho se 

revolta com a decisão do pai, pois era jovem e estava acostumado a ter uma vida que 

considerava boa. Caio Fábio D’Araújo Filho afirma ter experimentado a conversão do pai na 

contramão dos próprios desejos, mas que se sentia angustiado por saber que aquilo que alguma 

forma tinha a ver com ele, embora não quisesse. As referências que seguem sobre Caio Fábio 

se referem ao Filho, menções a seu pai são identificadas. 

Então em 1973 Caio Fábio se converte e começa a converter seus amigos, hippies e da 

alta sociedade amazonense, não tendo problema para batizá-los ainda que considerasse não 

estar plenamente consciente do evangelho. A conversão de Caio Fábio torna-se notícia na 

cidade de Manaus e devido as boas relações de seu pai o dono da TV Globo local, Rede 

Amazônica de televisão Dr. Felipe Dal convida Caio Fábio para divulgar sua fé, oferecendo 

dois programas de uma hora, para as próximas duas quartas à noite, das 9h30m da noite para 

fazer o programa até 10h30m. O programa tem uma boa repercussão e sua transmissão passa a 

acontecer aos domingos. 

 Seguindo os passos de seu pai que se tornou pastor presbiteriano Caio Fábio se afilia a 

igreja presbiteriana. Em seguida, é convidado a participar do seminário, mas revela não ter 

interesse em se tornar um pastor institucional, pois não gostaria de ficar anos em um seminário. 
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Não queria abandonar as pessoas para quem ele pregava. Foi então que recebeu uma proposta 

para ser ordenado mediante a apresentação de uma tese de ordenação.  

Após a conversão de seu pai e sua própria conversão surge outro evento singular, sua 

tese de ordenação, reflexo do que Caio Fábio pensava e vivia e que seria base para a orientação 

de seu pensamento até o surgimento do movimento caminho da Graça. O tema da sua tese foi 

“A salvação de Deus fora das instituições religiosas”. Caio Fábio então com 20 anos é ordenado 

após três dias de intensas discussões na sua banca, que acusavam sua tese de ser liberal. Um 

dos membros da banca de ordenação, Reverendo Frank Arnold, teólogo formado em Princeton, 

comentou, nas palavras de Caio Fábio “Eu achei essa tese maravilhosa, um negócio que pode 

mudar a história da igreja, vocês não estão vendo? é só porque tá acontecendo aqui em 

Manaus?” 

Um mês após sua ordenação o Reverendo Boanerges Ribeiro, na época presidente da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, vai até Manaus para fazer uma palestra. Boanerges tinha fama 

por haver expulsado membros da igreja por acusação de liberalismo, motivo pelo qual Caio 

Fábio acreditou que seria expulso da igreja. No entanto, ao final da palestra Caio Fábio 

questionou Boanerges sobre a sua ordenação e este afirmou que se a igreja Presbiteriana 

soubesse lidar com ele poderia aproveitar muito e o abençoou. Caio Fábio afirma nunca ter sido 

aborrecido pela igreja Presbiteriana e comentou a existência de um parâmetro de liberdade, de 

fazer coisas fora da igreja, chamada de para-eclesiástica, ou seja, coisas que não estavam dentro 

dos moldes da igreja, ele poderia criar uma plataforma, uma espécie de ONG Cristã para 

desenvolver esses projetos que nem sempre fazem parte das agendas das igrejas.  

Neste período Caio Fábio cria, em Manaus, a VINDE “Visão Nacional de 

Evangelização” e recebe muitos convites para integrar outras instituições, como a Visão 

Mundial Americana. Neste momento comenta ter observado diferentes modelos de gestão, mas 

que considerava apresentarem todos características de fixidez e aspecto piramidal, E4“mesmo 

a Jocum que dizia ser um movimento mais fluido, não era, a fluidez dela era a voluntariedade, 

mas o centro de convergência era o Loren Cunningham e dali vinham todas as decisões e tudo 

mais, então não conheci nada assim, que fosse relevantemente”. Esta procura por um modelo 

mais fluido demonstra a consciência de Caio Fábio do que no futuro se tornaria o Caminho da 

Graça. 

Caio Fábio associa sua compreensão de um novo modelo de evangelho aos anos 1980. 

Período em que encantado com a física, a astrofísica e a astronomia começou a aprofundar sua 

leitura sobre a física quântica.  
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“o que aconteceu é que quando eu comecei a mergulhar no mundo subatômico,  isso 

em 1984/1985 eu comecei as leituras e fui ficando fascinado, porque era uma coisa 

que eu intuía, tem um livro meu chamado ‘Viver, Desespero ou Esperança’ nesse livro 

falei de Deus do ponto de vista metafísico, eu não disse como depois eu passei a dizer 

que Deus não existe ele ‘É’, mas eu disse mais ou menos a mesma coisa, eu disse ele 

é essa indefinibilidade absoluta que movimenta-se sem sair, que chega aonde, de onde 

nunca saiu e que é sem nunca ter precisado existir e aí estava lá aquela frase, que era 

uma coisa que eu intuía desde de garoto no meu elucubrar antes de me converter [...] 

e aí eu fui lendo e quanto mais eu ia lendo mais eu ia dizendo Meu Deus esse grande 

modelo “macro físico” se ampara nessas estruturas da impermanência”. 

 

Relação observada na sua visão sobre o movimento caminho da Graça “nós somos um 

movimento permanentemente impermanente, então a gente tem que carregar a impermanência 

como uma imanência transformadora dentro do processo como vida, faz parte porque é daí que 

vem o modelamento do processo”. Esta consciência já o acompanhava antes do organizing 

Caminho da Graça. 

Quando começou a olhar na física quântica comenta ter compreendido que uma 

partícula poderia estar aqui e o seu simulacro, seu recíproco do outro lado da galáxia, que a 

partícula observada não tinha que se mudar para lá, ela e a outra eram uma coisa só, e assim 

como “eu e o pai somos um só” ela e a outra eram uma coisa só e ali tempo não existia, espaço 

também não. “foi quando eu comecei a ler a Bíblia toda numa perspectiva quântica e a minha 

teologia mudou, [...] ler a Bíblia a partir daquele olhar onde tudo era possível, era possivelmente 

demonstrado diante dos nossos olhos, assim o dilatamento de fé, de potencial de crer, e aí isso 

tudo virou algo de um dilatamento enorme dentro de mim”. Após essa mudança de 

compreensão Caio Fábio afirma ter continuado a fazer o que fazia “dentro das instituições” 

porque muitas pessoas trabalhavam com ele e dependiam dele. 

Em 1991 cria a “Associação Evangélica Brasileira” AEVB e faz uma primeira tentativa 

de organização que considera difusa, sem aspecto piramidal. Apesar da tentativa relata que para 

as pessoas que trabalhavam com ele as coisas tinham que ser como sempre foram e eles o 

tratavam como em uma organização tradicional com hierarquia. 

Mas o peso das instituições aparece mesmo em 1994 quando Caio Fábio decide deixar 

as instituições que fazia parte, menos a ONG Fábrica de Esperança porque atendia cerca de 

vinte e quatro mil pessoas por dia. Nesta época o Filho do Caio Fábio, Davi, comenta que seria 

muito difícil o pai conseguir se desligar, porque o amor pelas pessoas não permitiria que ele 

conseguisse executar esta decisão. Caio Fábio comenta que só queria ser um evangelista livre. 
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Quatro anos depois em 1998 dois eventos mudariam o direcionamento da vida do Caio Fábio, 

o primeiro em abril sua separação conjugal, que surpreendeu o meio evangélico e o segundo 

evento, em novembro, um escândalo político que envolvia seu nome. 

Após estes eventos Caio Fábio se afasta de todas as instituições das quais fazia parte.  

Neste período Caio Fábio sofre com perseguições e ameaças, inclusive aos seus filhos e decide 

mudar com os filhos para os Estados Unidos. Caio Fábio relata sua experiência com o futebol 

e o jiu-jitsu dizendo que aprendeu muito com esses esportes, especialmente a esperar o tempo 

certo para agir, responder. Passado o período de exílio Caio Fábio decide voltar ao Brasil. 

No ano 2000 conhece Adriana sua atual esposa e é incentivado por seu pai a voltar a 

pregar. Em junho de 2001 volta a pregar em uma iniciativa chamada “Café com Graça”, em um 

espaço onde antes funcionava uma editora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Logo, os convites 

para pregar em diferentes igrejas e lugares começaram a surgir. 

No ano seguinte, em 2002, é criado o site “caiofabio.com”, mas apenas em 2003 Caio 

Fábio começa a publicar seus textos no site e a responder perguntas dos internautas. Este evento 

foi muito importante para o surgimento do movimento Caminho da Graça, pois organicamente 

começam a surgir pequenos grupos por todo país para ler e discutir os textos publicados no site. 

Em 2004, três meses após o falecimento de seu filho Lucas, Caio Fábio aceita pregar na 

Catedral Episcopal do Recife. Depois da pregação é abordado por dois amigos que o convidam 

a fazer uma experiência em Brasília, é neste mesmo ano que o caminho da Graça tem início, 

com seu primeiro encontro nacional acontecendo em Brasília, cidade onde Caio Fábio reside 

atualmente.  

Os encontros em Brasília ocorreram em locais diversos como no hotel Phenicia, o teatro 

La Salle, auditório da Legião da Boa Vontade, além da casa do Caio Fábio que ficou conhecida 

na cidade pelos encontros, onde muita gente se converteu e onde já eram gravados alguns 

programas. Em 2008 cria a Vem e Vê TV e começa a transmitir em 2009 o programa Papo de 

Graça, hoje transmitido pelo seu canal no Youtube. Neste mesmo ano Caio Fábio publica o 

livro “Caminho da Graça para Todos” hoje com o título de “Um só Caminho” este livro 

apresenta a Filosofia do Processo segundo o evangelho e a eclesiologia do caminho. 

Os eventos identificados como relevantes na história de Caio Fábio e que levaram a 

origem do movimento identificados nesta análise foram: (TABELA 3). 
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TABELA 3 - EVENTOS SINGULARES CAIO FÁBIO 

Eventos Singulares na vida de Caio Fábio 

1967 Conversão do pai de Caio Fábio 

1973 Caio Fábio é batizado na igreja Presbiteriana 

1977 
Sua tese de ordenação “A salvação de Deus fora das instituições 

religiosas”; Caio Fábio se torna pastor na igreja Presbiteriana. 

1978  Projeto vindesat.  

 

1991 

AEVB - Associação Evangélica Brasileira surge em maio 1991, Caio 

Fábio considerava sua última cartada para corrigir o que chama de 

estelionato simbólico. 

1994 Vinde começa a virar um fim em si mesmo. 

1998  Separação de Caio Fábio e escândalo político Dossiê Cayman. 

1998 Caio Fábio se desliga da igreja evangélica. 

2000 Caio Fábio conhece Adriana sua atual esposa. 

2000 Caio Fábio decide voltar a pregar. 

2001 Caio Fábio cria o café com a Graça.  

 

2002 

Criação do site, que é central para o início do movimento é utilizado (com 

testemunhos) para incentivar outras iniciativas em diferentes lugares. 

2003 O site iniciou em 2003 e foi responsável por criar o caminho da Graça  

2003 
Surgimento espontâneo de grupos que se reúnem para discutir os textos 

do Caio Fábio. 

2004 Criação do Caminho da Graça em Brasília  

2008 

 

Cria a Vem e vê TV, plataforma utilizada como elemento de articulação 

no caminho da Graça 

2009 Lança o programa “Papo de Graça” e o livro “Um só Caminho” 

2009 Criação do “Caminho Nações” 

2010 Criação do “AL SAKHRA”. 

2013 Criação da Capelania do Caminho. 
FONTE: O autor (2022) 

 

Estes eventos constituem o processo que levou a origem do movimento Caminho da 

Graça, pois formaram as transições que revelam as bases para eventos posteriores, conectando 
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passado, presente e futuro. Esta conversão de experiências explica a constituição de eventos 

como transições e revela o processo de criação do Caminho. 

No movimento Caminho da Graça alguns eventos singulares identificados ao longo do 

tempo foram a criação do “Caminho Nações” em 2009, projeto internacional do Caminho da 

Graça com objetivo era levar o Caminho da Graça para outros países. O Caminho Nações 

inaugura dois orfanatos em 2013, um na Nigéria e outro em Senegal. Outro evento ocorre com 

a criação, em 2010, do “AL SAKHRA” com o objetivo de levar o evangelho para territórios 

hostis, com uma experiência no Senegal em um projeto contra a violência infantil e a criação 

no Brasil da “Capelania no Caminho” uma oferta de serviço de apoio psicológico e orientação 

realizada por voluntários, por meios virtuais.  

 

5.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE EMERGÊNCIA DAS ESTRUTURAS DE 

SIGNIFICADOS DO MOVIMENTO SOCIAL AO LONGO DO TEMPO, A PARTIR DA 

AÇÃO DO ORGANIZING SOBRE EVENTOS SINGULARES 

 

Observa-se na análise dos dados a existência de um esforço contínuo contrário a 

institucionalização do movimento social. As pessoas constituem elemento importante na 

definição das fronteiras dinâmicas do movimento, pois através delas e com base nos acts of 

articulation (atos de articulação) performam a meaning structure (estrutura de significados) do 

movimento Caminho da Graça.  

 

5.2.1 Interação entre os elementos no organizing do caminho da graça 

 

O organizing do movimento surge com os eventos singulares “desigrejados” e das 

publicações do Caio Fábio em seu portal na internet. A partir do primeiro encontro desses 

grupos com Caio Fábio, em 2004 na cidade de Brasília, é iniciada a articulação dos elementos 

humanos, materiais e conceituais no movimento Caminho da Graça. Esta articulação tem como 

base uma interpretação específica do evangelho, apresentando Jesus Cristo como chave 

hermenêutica para compreensão das escrituras sagradas.  

Os acts of articulation (atos de articulação) seguem a orientação da interpretação do 

evangelho e com base nesta interpretação são apresentadas as diretrizes sobre como deve 

ocorrer a interação entre seus participantes. Enfatiza-se também a importância do 

relacionamento pessoal com Jesus Cristo: D8 “não se enganem: a pessoa pode até confessar a 

Jesus como Senhor, mas fazer isto como crença religiosa e não como o fruto de uma relação 
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pessoal com Jesus”. Observa-se que Caio Fábio apresenta a intenção reproduzir o que Jesus 

ensinou. Os acts of articulation (atos de articulação) entre os elementos conceituais, humanos 

e materiais no organizing são condicionados por sua interpretação dos ensinamentos de Jesus. 

Como resultado o movimento Caminho da Graça apresenta uma potencialidade distinta dos 

modelos existentes em outras instituições religiosas.  

Nesta tentativa o movimento apresenta o propósito ideal de seguir exclusivamente os 

ensinamentos de Jesus. Assim, os elementos conceituais apresentam precedência sobre 

elementos humanos e materiais, bem como fundamentam suas interações. Os conceitos 

relacionados a interpretação do evangelho são a base para a meaning structure (estrutura de 

significados) do movimento. A importância do Evangelho segundo Caio Fábio: D251 

“conversão é não ter nenhum ponto de vista que não parta do evangelho, que não tenha nenhum 

ponto de partida que não parta do evangelho, que não tenha nenhum ponto no chão para 

caminhar que não seja o evangelho e que não almeje nenhum ponto de chegada que não seja o 

evangelho.” 

Identifica-se no organizing Caminho da Graça um paradoxo natural aos movimentos 

sociais, pois mesmo que minimamente alguns elementos de organizações tradicionais, ordem 

decidida, são necessários para a organização do movimento. Logo, surge a necessidade de 

definir um responsável pela orientação das estações, surgindo a figura de um supervisor. 

Observa-se que a direção do movimento Caminho da Graça é a interpretação do Evangelho da 

Graça, apresentando poucos elementos de organizações formais burocráticas.  

A seguir são apresentados os elementos que constituem os acts of articulation (atos de 

articulação) do movimento social: humanos, materiais e conceituais.  

 

5.2.1.1 Elemento Humano 
 

Com o ideal de que as relações entre as pessoas se estabeleçam de acordo com os 

ensinamentos de Cristo, Caio Fábio define o significado do elemento humano e sua articulação 

com outros elementos. Sobre a motivação para entrar no Caminho da Graça verifica-se: D10 

“para entrar no caminho não pode ser nada para o seu bem [...], a motivação é o evangelho”. 

Caio Fábio comenta que não queria nenhuma nomenclatura, título, que não faz parte de 

nenhuma casta. Para ele a interação entre o elemento humano se dá na vontade de falar 

abertamente sobre o evangelho. 

Apresenta sua preocupação sobre a unidade de pensamento entre a pessoas no Caminho 

da Graça e seu receio de que o movimento apresente diferentes orientações. Sua intenção é de 
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um alinhamento e que as pessoas compartilhem das mesmas crenças, estabelecendo uma 

uniformidade. Este alinhamento de pensamento apresenta-se como tentativa de ordenar e 

articular a meaning structure (estrutura de significados) do movimento. O organizing por mais 

fluido e dinâmico que intencione o movimento, necessita de um nível de ordenação e 

direcionamento, caso contrário, como Caio Fábio afirma: “a coisa toda vira uma bagunça”. 

Nesta distinção de pensamento, com a busca por um alinhamento entre as pessoas surge uma 

delimitação relacionada a crença dos participantes, cognitiva. 

Nesta distinção Caio Fábio apresenta como as pessoas devem proceder, realizando a 

ligação entre os elementos conceituais e humanos: D52. “Para andar nos caminhos de Jesus eu 

tenho que me esvaziar de mim mesmo”, e continua com a missão do Caminho da Graça: “buscar 

de todo o coração o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus [...] verdades que não são apenas 

informações, mas que precisam gerar transformação na gente”. Essa transformação está 

relacionada ao comportamento das pessoas, com a intenção de que vivam de acordo com a vida 

e ensinamentos de Jesus. A cada ensinamento do evangelho, Caio Fábio apresenta seus 

conceitos e fornece a base para a constante formação da meaning structure (estrutura de 

significados) do movimento e para a forma de interação particular nos acts of articulation (atos 

de articulação) entre os elementos constitutivos do organizing Caminho da Graça. 

A orientação para aqueles que queiram participar do movimento é reunir os amigos, ler 

o site, assistir a reunião de domingo à noite (este dia pode mudar de acordo com a estação), ler 

o novo testamento com as pessoas. Caio Fábio defende que as pregações sejam repetidas 

periodicamente. Essa repetição defendida por Caio Fábio reforça a importância do elemento 

conceitual na meaning structure (estrutura de significados) do movimento. Devido as estações 

constituírem lugar de passagem e o movimento apresentar grande rotatividade de pessoas os 

conceitos devem ser repetidos. Para que os novos integrantes aprendam sobre os ensinamentos 

e os antigos sejam reforçados.  

A conversão na visão de Caio Fábio não é um momento único, mas um processo 

contínuo. O entendimento de uma pregação repetida muda, pois as pessoas estão em processo 

e fazem novas conexões com novos entendimentos, o que pode resultar em novas experiências 

e níveis distintos de subjetividade. Apesar da importância da compreensão dos ensinamentos 

através da interpretação do Evangelho Caio Fábio ressalta que o objetivo é levar as pessoas a 

um relacionamento com Jesus, D51 “você pode compreender tudo sobre a palavra, mas o 

importante é o relacionamento com o Pai”.  

No movimento Caminho da Graça observa-se a inexistência de uma hierarquia quando 

afirma “a gente só tem gente, não tem função. Fonseca é Fonseca, não tem cargo nem 



102 
 

hierarquia”. Em várias pregações afirma a importância da consciência de que todos são iguais 

e orienta a pessoas movimento Caminho da Graça que seguindo o sentimento de Jesus se 

disponham a servir: D56. “no Caminho da Graça o espírito é de serviço, ninguém deve almejar 

posição de destaque”.  

Observa-se não haver distinção entre as pessoas. A construção é na consciência de cada 

um que se reflete no seu modo de viver. A orientação no Caminho da Graça é para uma evolução 

pessoal constante: D52 “não crer que ser humano é ser aquilo que o pior de nós apresente, ser 

humano é nos tornarmos aquilo que o melhor de nós ainda não manifestou”. D41 “Todo dia é 

dia de crescer. [...] Esse é o espírito do laboratório, a gente tem que crescer”. Esta ideia de 

crescimento está alinhada com a cultura do movimento Caminho da Graça onde a mobilidade 

do modo de ser dos discípulos de Jesus Cristo procura ser reproduzida: D8 “Para Jesus, o 

duradouro era justamente aquilo que não se poderia pegar, nem fixar, nem pontuar”. 

Confirmando a importância da construção interna, da crença, a fé. 

Sobre quem seriam os membros do corpo de Jesus Cristo, sua igreja, Caio Fábio defende 

que a igreja é a humanidade e não apenas as pessoas que se reúnem na igreja física. O corpo de 

Cristo na sua visão inclui pessoas de grupos religiosos distintos, que esta ideia pode ser 

considerada heresia para algumas denominações religiosas, mas defende ser assim ensinado no 

Evangelho. Verifica-se o entendimento de igreja para Caio Fábio como o de pessoas dispostas 

a ouvir e a viver o evangelho, confirmando sua postura contrária a doutrina de que para ser 

igreja seja necessário assiduidade e participação em uma estrutura física. No movimento 

Caminho da Graça a nomenclatura estação foi definida para representar a ideia de movimento. 

A estação existe para que as pessoas passem por ela e não para que permaneçam, se necessário 

até que voltem a ela, mas sempre de passagem: D41. “As pessoas são sementes, eu quero que 

elas vão embora, que não sejam dependentes de mim”. A mudança mais significativa ocorrida 

no organizing do movimento desde a sua criação: E4 “foram de pessoas”. 

Na meaning structure (estrutura de significados) do movimento o elemento humano 

recebe a seguinte orientação:  

 
D54. “[...] nossa motivação é contar para os outros o que nos aconteceu, como alguém 
já disse na Índia a quase cem anos atrás: essa é uma tarefa que só pode acontecer com 
genuinidade quando nós nos sentimos como mendigos que encontraram pão e apenas 
se levantam a procura da comunidade de outros mendigos para dizer onde o pão está. 
Agora, eu não acredito que essa revolução, essa subversão aconteça sem que antes, 
sobretudo e na essência de todas as coisas, esteja essa invasão profundíssima da 
consciência de Deus em nós e do significado de termos tido a chance de ouvir, crer, 
entender, abraçar esta mensagem e sobretudo discernimento do que isso implica 
agora”.  
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A Palavra de Deus deve gerar na vida alcançada pelo evangelho transformação na sua 

prática, sua orientação. Essa transformação ocorre com a subjetivação de conceitos importantes: 

D104 “Tem-se que passar pela morte a fim de se experimentar a alegria da ressurreição”. Essa 

consciência pode variar de indivíduo para indivíduo. 

Uma relação importante pode ser observada entre os elementos conceituais e humanos, 

a compreensão do evangelho. O elemento conceitual pode receber diferentes interpretações 

entre os indivíduos. Logo, pode-se discutir sobre a existência de diferentes níveis de 

subjetividade envolvidos na articulação dos elementos humanos, materiais e conceituais na 

meaning structure (estrutura de significados) do movimento.  

Estes níveis podem ser identificados quando Caio Fábio defende que devem existir 

milhares de conversões dentro da conversão todos os dias. Esta conversão dentro da conversão 

está relacionada uma nova compreensão, transformações decorridas de novos conhecimentos, 

experiências e emoções. 

 Caio Fábio apresenta a importância da prática orientada pelo nível conceitual, não 

sendo suficiente crer, mas antes viver aquilo que se acredita: D57. “toda vida que não tem um 

embate com a realidade acaba virando uma fantasia”. A interação do elemento humano nos acts 

of articulation (atos de articulação) do organizing apresentam relação direta com o surgimento 

de delimitações sociais, pois o modo de agir das pessoas condicionadas pelo direcionamento do 

Evangelho conferem características específicas para o grupo. Por exemplo, não pertencem a 

uma igreja com endereço definido, não existe peso de obrigações com frequência, pagamento 

de dízimo. Sobre comportamento Caio Fábio convida as pessoas a imitarem a Jesus Cristo 

replicando suas obras e obedecendo sua orientação: "Assim como o pai me enviou eu também 

vos envio".  

Na tentativa de imitar a Cristo as relações entre as pessoas se estabelecem de acordo 

com seus ensinamentos. Estes ensinamentos se mantêm independentes da interpretação e 

práticas entre as pessoas: D6 “elas vêm e vão... ficam ou não... voltam ou nunca mais 

aparecem... gostam ou se escandalizam... maravilham-se ou acham duro o discurso. Mas Jesus 

nada faz para mudar isto. Ele apenas segue e ensina a Palavra, enquanto cura os que encontra”. 

Portanto, a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo deve ser o objetivo das pessoas o ideal 

do movimento Caminho da Graça. 

Em seu livro “Sem Barganhas com Deus” Caio Fábio apresenta um estatuto que deve 

inspirar o comportamento das pessoas no movimento Caminho da Graça, a seguir uma síntese 

é apresentada:  
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D6 “Fica decretado que o homem não julgará mais o homem; que os homens estão 
livres e que nunca mais nenhum homem será diferente de outro homem; que todos os 
povos da Terra serão um só povo; que mesmo o mais injusto dos homens que se 
arrependa de seus maus caminhos, terá acesso à Arvore da Vida; que nenhum homem 
apresentará a Deus a culpa de outro homem; que nenhum homem usará o nome de 
Jesus para exercer poder sobre seu próximo”.  

 

Estas orientações servem como expectativa de orientação comportamental, segui-las 

depende da consciência individual, nem todos creem e praticam da mesma forma. Observa-se 

no movimento Caminho da Graça uma grande preocupação com a liberdade e bem-estar das 

pessoas.  

As articulações do elemento humano com os elementos materiais seguem a orientação 

de sempre preservar as pessoas, preservando a sua liberdade. O foco é a pregação do evangelho 

respeitando as diferenças e não permitindo que nenhuma estrutura pese sobre seus participantes.  

Sobre as pessoas que fazem parte do movimento e frequentam os encontros: E2 “têm 

pessoas do movimento que fazem parte da igreja evangélica, [...] têm pastores que se 

identificam muito com o movimento, então assim, o movimento ele acolhe a todos”. Além da 

liberdade que as pessoas têm de participar quando quiserem. 

Esta liberdade na participação dos encontros não pode ser verificada nas denominações 

tradicionais que cobram de seus participantes assiduidade. A orientação nos encontros do 

caminho é para a liberdade de escolha: E3 “vocês vieram porque quiseram, vocês estão aqui 

porque querem estar aqui, e vocês podem querer não ficar, e isso é possível a qualquer momento 

e a qualquer hora você pode se levantar e ir embora”. Em outras situações o participante pode 

ser desincentivado a comparecer ao encontro, no caso de ter somente aquele momento da 

semana para ficar sua família. 

“Santa estabilidade perene” é o conceito trabalhado por um dos entrevistados para se 

referir a essa característica orgânica e desorganizada das pessoas no movimento Caminho da 

Graça, segundo ele: E3 “é a Santa instabilidade perene que nos lança nos braços do Pai o tempo 

todo, que tiram a gente da zona de conforto e mantém a gente alerta”.  

Outra característica, entre as pessoas no movimento, é o compartilhar das mesmas 

inquietações relacionadas a não conformidade com exigências institucionais. Esta característica 

apresenta alinhamento com a maneira de pensar de Caio Fábio: E2: “nossos encontros do 

caminho da Graça é porque o pessoal se identifica com o Caio, eu costumo dizer o seguinte: 

‘aquele que não tem mais para onde ir, ele tem um lugar onde ele pode ficar, ou pode se 

achegar’.  
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Verifica-se no elemento humano a busca pelo ideal do movimento Caminho da Graça 

que é viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Porém, compreende-se os 

processos e a complexidade desta orientação. O que deve existir é consciência e uma busca 

contínua “na caminhada”: E3: “então nós no caminho temos buscado no ensino, na partilha, na 

vivência, na comunhão, com todos os recursos que se têm, fazer isto”. 

 

5.2.1.2 Elemento Material 
 

Nesta seção apresenta-se a interpretação específica sobre os elementos materiais que 

constituem o movimento. Começando pela Bíblia, elemento material comum a diferentes 

denominações religiosas. No movimento Caminho da Graça a ênfase é no evangelho, não 

desconsiderando outros livros que constituem a sagrada escritura, mas antes revelando que tudo 

o que está escrito deve passar pelo filtro dos ensinamentos de Jesus Cristo.  

Como Caio Fábio apresenta, “Jesus Cristo é a chave hermenêutica para a compreensão 

das escrituras”, ou seja, aquilo que não passar pelo filtro de seus ensinamentos, não importando 

quem disse se Paulo, Pedro ou qualquer outro apóstolo, não terá peso algum e será considerada 

mera circunstancialidade, influência cultural da época. No entanto, ressalta a importância da 

Bíblia, pois o que sabemos sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos têm origem nela: D24 “eu 

só sei de Jesus pela Bíblia, [...] que contém toda informação necessária para que eu discirna 

Cristo”. Após este discernimento Caio Fábio defende que toda a escritura seja interpretada a 

partir de Jesus Cristo.  

Sobre o velho testamento relata que muitas informações estavam com prazo de validade 

e critica a postura de pastores que confundem as pessoas com ensinamentos que não condizem 

com os de Jesus Cristo: D38 “eles ficam querendo abrir aqui em levítico e pregar levítico como 

se fosse Palavra de Deus”. São os conceitos através da interpretação das escrituras que 

fundamentam o significado dos elementos materiais e condicionam suas interações. Portanto, a 

interpretação do elemento material “Bíblia” difere o movimento Caminho da Graça de outras 

denominações religiosas cristãs: D38 “a minha Bíblia não é a palavra de Deus de capa a capa, 

palavra de Deus só tem uma Jesus, ele é o verbo de Deus.” 

O elemento material igreja, como infraestrutura e lugar fixo de encontro, é um dos 

elementos materiais com maior distinção evidenciada no movimento Caminho da Graça. D7 

“refere-se às representações institucionais do fenômeno histórico, social, econômico, político e 

culturalmente autodefinido como igreja e que tem uma hierarquia (clero), sigla (denominação), 

geografia fixa (prédio) e membros”. O conceito de igreja para o Caminho da Graça: D7 



106 
 

“corresponde ao que Jesus e o Novo Testamento definem como igreja: A assembleia dos que 

foram chamados à Fé, ou seja, o encontro com Deus e uns com os outros em torno do nome de 

Jesus”. O elemento igreja para o movimento Caminho da Graça deixa de ser um elemento 

material e passa a ser apenas conceitual. As reuniões são realizadas em casa, salas alugadas, 

garagens, praças e até em templos (igrejas fixas), mas o conceito, o significado é outro. 

Como observado os encontros das estações podem ocorrer em uma igreja física. Na 

visão do movimento Caminho da Graça o elemento material igreja não é problema, o problema 

pode estar no significado atribuído a igreja: E1 “o problema não está em construir a igreja, mas 

no comportamento das pessoas, é o que se está falando para as pessoas. O problema é a crença”. 

O movimento contrário a institucionalização pode ser observado na preocupação de que 

as estruturas criadas possam demandar custos recorrentes e a preocupação com o dinheiro ocupe 

espaço que deveria ser apenas para pregação do evangelho: E3 “dos movimentos religiosos que 

eu vejo no mercado hoje alguns são e eu os identifico, mas se estruturaram de modo a deixar 

de ser”. Segundo Caio Fábio o foco é retirado da igreja como lugar e passa para um lugar na 

mente das pessoas: D32 “a luta hoje é pela mente, é pela espiritualidade, é formar uma nova 

consciência do evangelho. Não tem a ver com instituições, organizações e construções de 

templos.”  

Sobre o elemento material “dízimo” Caio Fábio acredita que sua compreensão foi 

deturpada ao longo da história e tratado como taxa: D9 “O dízimo foi tratado como taxa, como 

imposto eclesiástico”. No caminho da Graça não existe cobrança de dízimo, existe a oferta que 

pode ser realizada de acordo com a disponibilidade de cada um. 

Sobre o elemento batismo defende que a água é somente um símbolo para representar 

algo que deve ocorrer antes dentro de cada um. Que o batismo é apenas um processo simbólico: 

D36 “a água apenas simboliza o que deve estar dentro de você, deve ser a simbolização externa 

de um fato interno”. O verdadeiro batismo para o movimento Caminho da Graça é realizado no 

crer.  

Outro elemento que apresenta e reforça a relação entre o elemento conceitual e o 

material é a toga, quando pregava na igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro Caio Fábio utilizava 

a toga, segundo ele a diferença está significado atribuído. No modelo tradicional de igreja a 

toga pode ser compreendida como símbolo de status pela posição de quem a veste, pode 

representar uma posição em uma hierarquia. Observa-se que não há problema com o uso de 

nenhum dos elementos materiais identificados, a distinção ocorre na interpretação que 

embasam os conceitos.  
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Os elementos materiais são os mesmos de outras denominações religiosas. Porém os 

significados atribuídos distinguem estes elementos e sua interação no organizing, constituindo 

uma meaning structure (estrutura de significados) distinta. Para o caminho da Graça os 

elementos materiais recebem como principal ênfase a interpretação e vivência livres do 

Evangelho.  

Na análise das entrevistas identificou-se um elemento material distinto dos elementos 

identificados na análise dos dados secundários, a internet. A internet foi essencial não somente 

para o surgimento do movimento, mas para a sua manutenção: E3 “a internet é vital para nós, 

até hoje”. O uso da internet permite que as pessoas não apenas participem como ouvintes nos 

encontros, mas também que interajam. Esta interação é valorizada e incentivada nos encontros 

das estações. Observa-se esta busca por interação como um ponto de distinção entre os acts of 

articulation (atos de articulação) do movimento Caminho da Graça e os acts of articulation 

(atos de articulação) de denominações religiosas. 

Os meios de comunicação são essenciais para manutenção do movimento, pois as 

pregações e orientações do Caio Fábio ocorrem através destes meios. O uso da tecnologia nos 

acts of articulation (atos de articulação) do movimento é fundamental, pois é através desta 

tecnologia que o elemento conceitual é transmitido. Observa-se os significados como ponto de 

partida para compreensão dos elementos materiais no movimento Caminho da Graça, 

reforçando como fundamento o elemento conceitual.  

 

5.2.1.3 Elemento Conceitual 
 

Observa-se como ponto inicial de interação dos elementos do organizing Caminho da 

Graça os significados atribuídos aos elementos humanos e materiais. A interpretação específica 

das escrituras aponta para um tipo de organizing específico orientado pelo evangelho. Portanto, 

há uma forma de interpretar considerada correta que distingue o movimento de outros 

movimentos e denominações religiosas. Verifica-se que a defesa da liberdade, característica 

nos encontros das estações do caminho, não pode sobrepujar a compreensão das escrituras, pois 

esta deve ser única: E1: “Os conteúdos ensinados no caminho são inegociáveis”. Pessoas com 

diferentes crenças têm a possibilidade de participar, porém ideias divergentes serão 

direcionadas a uma compreensão que esteja de acordo com a crença do Caminho da Graça. A 

seguir são apresentados alguns dos principais conceitos que fundamentam o movimento 

Caminho da Graça. 
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Os acts of articulation (atos de articulação) no movimento Caminho da Graça são 

condicionados por uma interpretação específica das escrituras. Esta interpretação tem como 

fundamento a hermenêutica de Jesus: D10 “o que não foi feito em dois mil anos é ler a Bíblia 

de maneira diferente, com Jesus sendo a chave hermenêutica para interpretação das escrituras.”  

Portanto a interpretação e base para toda interação dos elementos que constituem o organizing 

partem dos ensinamentos e vida de Jesus Cristo, como por exemplo o conceito de igreja que na 

visão do movimento foi deturpado ao longo do tempo: D8 “Não se vê Jesus tentando criar uma 

comunidade fixa e fechada, como também não percebo em Seu espírito qualquer interesse nesse 

tipo de reclusão comunitária”. O movimento considera que o exemplo da vida de Jesus deve-se 

ser vivido agora em um fluxo contínuo e que aqueles anos de caminho de Jesus Cristo não 

ficassem cristalizados nas páginas do evangelho.  

A preferência por chamar os grupos de estações é justificada, pois acredita que levará 

um tempo até que o nome “igreja” possa ser novamente utilizado: D12 “estação não é 

estacionamento, é passagem, um local para o indivíduo tomar um fôlego”.  Ainda sobre o 

conceito de igreja Caio Fábio defende que todas as pessoas são igreja: D17 “igreja somos todos 

nós”, confirmando que os que fazem parte do caminho são reconhecidos por suas crenças e 

comportamentos e não por frequência em alguma denominação específica.  

Neste conceito de igreja inclui membros de outras denominações. D17 “Há muitos que 

vão nas estações, mas não são igreja e há muitos que vão nas chamadas igrejas e são gente do 

caminho [...] e têm muita gente que é igreja e não está nas nossas estações, nem em lugar 

nenhum”.  

Sobre a igreja tradicional acredita que a instituição, igreja fixa, acaba recebendo maior 

atenção e peso que os ensinamentos que levaram a sua constituição. Contra este processo 

defende: D83 “Pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui de baixo, deve ser nosso 

enxergar-pensar; e buscar tais coisas deve ser nosso viver-existir.” Sobre viver de fato os 

ensinamentos do evangelho e a relação desse viver com as instiuições religiosas defende não 

haver consonância, que o processo de institucionalização conferiu maior importância a igreja 

que ao evangelho: D8 “nós, cristãos, acabamos institucionalizando o odre e o odre ganhou uma 

importância tão grande que a gente briga, mata e morre pelo odre, mas são poucos os que estão 

interessados com a qualidade do vinho”. Esta ideia é justificada quando afirma que o mundo 

conheceu o cristianismo, mas não teve a oportunidade de conhecer o evangelho de acordo com 

Jesus e as dinâmicas livres e libertadoras do caminho de Cristo narrados nos evangelhos, nas 

quais o único convite é para segui-lo. 
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Para compreender a base conceitual que sustenta o organizing do movimento Caminho 

da Graça é necessário observar as diferenças nos significados atribuídos aos elementos no 

organizing, esta interpretação condiciona como os acts of articulation (atos de articulação) no 

organizing estão acontecendo. 

Uma destas interpretações corresponde ao conceito da Graça. A interpretação do que é 

Graça de Deus reflete-se no comportamento dos participantes do caminho. As pessoas no 

Caminho da Graça confiam na Graça e não na palavra da lei: D6 “Ora, Jesus veio ao mundo 

justamente para quebrar essa Lei, e instituir a Lei dos Favores Imerecidos, e que são obtidos 

pela fé, [...] se é pela Graça — favor imerecido — não poderia jamais implicar em qualquer 

forma de “barganha”, nem antes, nem durante e nem depois”.  

Para justificar sua interpretação utiliza o exemplo do ladrão na cruz que foi salvo pela 

Graça e não por mérito e apresenta que é a relação de fé com a Graça em nosso Senhor Jesus 

Cristo que nos salva e não uma doutrina correta, uma igreja certa. Caso contrário, poderia o 

homem por suas próprias forças e seguindo as leis conseguir a salvação, sem a necessidade do 

sacrifício de Deus na cruz.  

Segundo Caio Fábio, nesta lógica de causa e efeito o ser humano que vive de acordo 

com a lei não precisaria da Graça para ser salvo. Ainda defende que as pessoas não conseguem 

nem viver de acordo com a lei nem se entregar completamente a Graça e vivem num constante 

conflito. Na visão de Caio Fábio esta maneira de pensar que não reconhece a Graça tem por 

consequência um relacionamento com Deus condicionado pelas mesmas normas que regulam 

as relações entre os seres humanos: D6 “nas teologias da terra, onde se fundamentam as morais 

universais, não existe o conceito de Graça. Portanto, as normas legais de regulamentação das 

relações entre os homens, acabam sendo as mesmas que se usa para tentar regulamentar as 

relações dos homens com Deus”. Logo utilizam-se as relações legais de causa e efeito no 

relacionamento com Deus. 

Sobre o conceito de moral para o movimento verifica-se que qualquer forma de salvação 

ou relação com Deus baseada nos princípios de causa e efeito, invalidaria o sacrifício da Cruz, 

anulando-a, e tornaria o sacrifício de Jesus Cristo desnecessário. Assim, haveria outras formas 

de se tentar agradar a Deus. Um dos conceitos fundamentais para compreensão do movimento 

é a própria Graça de Deus. 

Este conceito de Graça como favor imerecido condiciona diretamente os elementos 

humanos e materiais no organizing Caminho da Graça. Nos elementos humanos, pois as 

pessoas são vistas como iguais, todos são vistos como pecadores e reconhecidos como 

absolvidos no ato gratuito da crucificação. Nos elementos materiais, pois seus significados 
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partem da compreensão do evangelho da Graça. A Graça, porém, não impede a busca por uma 

vida longe do pecado: D6 “Daí, eu querer e poder viver em santidade, ainda que eu seja um 

pecador”.  

Sobre a relação da lei com a Graça Caio Fábio apresenta que o problema não é a lei, 

mas o homem: D6 “seu condutor-histórico-existencial é doente: o homem”. A lei segundo Caio 

Fábio nos foi conferida para que se avultasse a doença do pecado essencial e não para que 

fôssemos salvos por ela. A relação da lei com a Graça é apresentada na distinção do medo e do 

amor, onde há medo não existe amor, o medo causa sujeição e o amor a obediência e essa 

obediência é fruto da liberdade de escolha. Só existe espaço para o amor na liberdade. 

Uma das preocupações apresentadas por Caio Fábio em um dos primeiros encontros do 

Caminho da Graça era que as pessoas confundissem essa liberdade com libertinagem: “o pecado 

é fruto daquilo que desvia você do alvo”. Nesta questão defendem que a premissa principal, 

para análise do contexto, é o amor ao próximo.  

O ideal do movimento é a realização dos ensinamentos do evangelho na vida de todos. 

Observa-se a ênfase na vivência do evangelho no cotidiano, não circunscrito a um momento de 

encontro em uma denominação ou movimento religioso. De acordo com os entrevistados se as 

pessoas conseguissem de fato viver conforme os ensinamentos de Cristo não haveria 

necessidade do encontro, o movimento teria que acabar: E3 “Cara, se você tiver um seguidor 

de Jesus fazendo isso você vai chamá-lo para se reunir com alguém em alguma igreja? Pra que? 

[...] nesse sentido eu digo assim: ‘tomara que o caminho acabe’.” 

Os conceitos no Caminho da Graça são a base para a interação dos elementos no 

organizing. A interpretação dos conceitos do Evangelho constitui a própria meaning structure 

(estrutura de significados) do movimento, pois oferece a orientação necessária para sua 

interação. Os conceitos que sustentam esta orientação são consequência da interpretação 

específica das escrituras através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Existem muitos conceitos 

conflitantes entre o velho e o novo testamento, a proposta deste organizing é analisar todas as 

situações através da vida e ensinamentos de Jesus: E3: “Jesus é a chave para tudo” esta seria a 

lente interpretativa não somente das escrituras, mas da realidade. 
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5.3 DEFINIÇÃO DE UM CONCEITO DE FRONTEIRA DE BASE PROCESSUAL FORTE 

A PARTIR DA ANÁLISE DO PROCESSO DE ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA 

ESTRUTURA DE SIGNIFICADOS DO MOVIMENTO SOCIAL AO LONGO DO TEMPO 

 

O direcionamento para caracterização das fronteiras dinâmicas no movimento Caminho 

da Graça pode ser observado na constituição de sua meaning structure (estrutura de 

significados): D252 “o apelo é o de sempre é do evangelho”, o agrupamento de pessoas deve 

acontecer de maneira espontânea em casas sem a preocupação e o compromisso de manter este 

encontro pequeno ou de crescer, mas na espontaneidade das pessoas.  

Como afirma Hernes (2004) as fronteiras são o elemento central do organizing, logo, 

emergem de forma automática e não intencional delimitações com os acts of articulation (atos 

de articulação) dos elementos humanos, materiais e conceituais. Ainda que os grupos possam 

surgir de maneira espontânea, os acts of articulation (atos de articulação) estão presentes no 

processo. A fluidez intencionada no movimento Caminho da Graça pode ser observada quando 

Caio Fábio afirma: D25: “O Caminho da Graça tem que deixar brotar, igreja que o pessoal 

chega e monta. No Caminho da Graça a gente não monta nada, a gente brota, porque semente 

brota, agora prédio a gente monta”. Essa diferença mencionada por Caio Fábio distingue o 

movimento Caminho da Graça de outras denominações religiosas e revela o dinamismo na 

manifestação das fronteiras do movimento. 

No Caminho da Graça as fronteiras surgem dos acts of articulation (atos de articulação) 

no organizing, pois este é a própria performatividade na delimitação destas fronteiras. 

(HERNES, 2004). Os acts of articulation (atos de articulação) constitutivos do organizing 

estabelecem distinções, como observa-se nos diferentes significados atribuídos aos elementos 

constitutivos do movimento e na meaning structure (estrutura de significados) manifestada 

neste processo. Entretanto, verifica-se que o elemento conceitual apresenta forte influência 

sobre os significados e interações entre os elementos humanos e materiais e condiciona a 

emergência destas delimitações espontâneas e dinâmicas. 

Observa-se a complexidade em delimitar claramente uma fronteira, visto que a fronteira 

do Caminho da Graça é dinâmica e apresenta constante movimento. Qualquer alteração em um 

dos elementos constituintes da meaning structure (estrutura de significados), ou na sua 

interação, influencia na emergência destas fronteiras. No Caminho da Graça o elemento que 

apresenta alterações significativas ao longo do tempo é o elemento humano. 

A lógica verificada indica a existência de uma construção interna, cognitiva. O 

movimento parece indicar para uma mudança de mentalidade: E3: “eu nunca me preocupei em 
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criar um ambiente físico que não fosse antes um ambiente dentro de mim”. A diferença social 

entre grupos ocorre na identificação com a interpretação do conteúdo da mensagem na 

pregação:  E2 “quando as pessoas se identificam com a pregação, com a mensagem, isso te 

atrai. É igual você falar eu gosto de bolo de chocolate, mas tem pessoa que não suporta bolo de 

chocolate”. Apesar do movimento acolher a todos sem distinção a interpretação do Evangelho 

com crenças específicas pode gerar diferenças sociais, entre crentes e não crentes e ainda 

crentes, mas com uma interpretação específica das escrituras.  

Ainda que não haja um efetivo controle nas ações das estações observa-se que os acts 

of articulation (atos de articulação) são influenciados pela interpretação da Palavra e 

ensinamentos de seu líder Caio Fábio. O surgimento dos grupos ocorre de forma espontânea, 

sua continuidade, porém, depende desta interpretação do Evangelho através das pregações do 

Caio Fábio, dos textos publicados em seu site e dos vídeos e transmissões realizadas na 

plataforma Youtube.  Sobre a existência do Caminho da Graça Caio Fábio apresenta: E4 “Então 

o caminho da Graça é uma coisa que existe para não ser cartesiano, com a Graça de Deus, é 

mais um movimento, uma água viva!”.  

 

5.4 ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO DAS FRONTEIRAS DO 

MOVIMENTO CAMINHO DA GRAÇA SOBRE RESULTADOS PARCIAIS OU 

POTENCIALIDADES DE FUTURO DE NATUREZA ORGANIZACIONAL E 

AMBIENTAL. 

 

Como observado na seção anterior, identifica-se como meaning structure (estrutura de 

significados) as articulações realizadas entre os elementos humanos e materiais do movimento 

Caminho da Graça com a orientação na interpretação do Evangelho da Graça seu elemento 

conceitual. Na busca por seguir os ensinamentos de Cristo revela-se o fundamento e os 

significados para interação entre os elementos constitutivos do movimento e ainda seu resultado 

parcial, sua identidade.  

A identidade do movimento Caminho da Graça pode ser descrita como a interpretação 

do Evangelho da Graça. O movimento se identifica com o evangelho, porém, observa-se que 

essa identificação recebe uma compreensão distinta. No movimento muitas situações relatadas 

na Bíblia são reinterpretadas a luz de Jesus Cristo. Apesar da existência de uma identificação 

com aqueles que seguem o evangelho existem diferenças conceituais, entre grupos, que 

influenciam na compreensão das escrituras. Como por exemplo aqueles que acreditam 

encontrar a salvação pelas obras, por mérito, daqueles que acreditam somente alcançá-la pela 
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Graça, como observado no movimento Caminho da Graça. A ênfase no conceito da Graça é um 

ponto relevante para compreensão da meaning structure (estrutura de significados) do 

movimento, todas as relações ocorridas no Caminho da Graça partem também da compreensão 

desse favor imerecido, a Graça:  

 
E2: “Graça é aquilo que você não merece, mas você a tem, quando você acredita nisso 
você vai viver a Graça através do evangelho. Então você não tem mais o porquê ter 
medo de ir para o inferno, você não tem que ter medo do pastor, medo da religião, 
você não tem que ter medo de Deus. [...] Jesus traz muitas lições: ‘tende bom ânimo’, 
‘não fique com medo estou do seu lado’, ‘crê em mim’.  Então, aqueles que vivem o 
evangelho de Jesus vão seguindo a jornada da vida e apesar do medo eles seguem.”  
 

Enfatiza-se a importância da prática dos ensinamentos do evangelho na vida de quem 

pertence ao movimento. Caio Fábio defende o movimento no movimento Caminho da Graça, 

onde os eventos vão acontecendo no caminhar. No “acontecendo” ao invés de no “acontece”. 

A ideia de movimento fica evidente nas falas dos mentores, pois verifica-se que o ideal do 

Caminho da Graça só se realiza caminhando, em movimento. Vivendo de acordo com o 

evangelho: E2 “Isso é o que nós tentamos no dia a dia com aqueles que nos buscam nessa 

expectativa.” As orientações de Caio Fábio com base na sua interpretação do evangelho 

conferem identidade ao movimento Caminho da Graça: E2 “Você quer sentir a presença de 

Deus cuide daqueles que precisam. Acolha aqueles que são rejeitados, o evangelho é para isso, 

quando ele escolheu ser adorado no outro. Isso é o evangelho da Graça.” Segundo Caio Fábio 

a identificação dos participantes do Caminho da Graça ocorre na apresentação de sua crença 

em Jesus como chave hermenêutica para compreensão das escrituras.  

A identidade do movimento, assim como sua fronteira, é dinâmica e reflete as relações 

estabelecidas entre seus elementos humanos e materiais com base nos conceitos. O Caminho 

da Graça apresenta potencialidade tanto para a manutenção da fluidez e dinamismo 

característicos no movimento, como para a transformação em instituição. Caio Fábio relata 

preferir que o movimento acabe antes que se transforme em instituição, forma fixa de igreja. 

Finalizando, observa-se que o constituir das fronteiras dinâmicas e compostas ocorrendo 

na constante produção e reprodução de sua meaning structure (estrutura de significados) através 

dos acts of articulation (atos de articulação) que compõem o organizing Caminho da Graça. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção são apresentadas as discussões com base nos três pressupostos do modelo 

teórico. Apresenta-se o organizing com seus atos de articulação como o próprio boundary work 

(trabalho de fronteira) na emergência de fronteiras dinâmicas para o movimento Caminho da 

Graça.  

 

Pressuposto 1: Conexões entre eventos singulares estão relacionados à origem e 

desenvolvimento de um movimento social. 

 

Na pesquisa processual realizada de fora e depois do fato observa-se os eventos 

singulares que fazem parte e originaram o movimento Caminho da Graça. Cada um dos eventos 

singulares identificados na pesquisa constitui uma entificação e juntos representam a transição 

de eventos em um processo contínuo na vida pessoal do Caio Fábio e do movimento Caminho 

da Graça.  

O foco de análise inicial foram estes eventos singulares para o organizing, os quais 

originaram e constituíram dinamicamente a fronteira do movimento Caminho da Graça. Ao 

analisar-se o movimento por meio de uma perspectiva longitudinal, não foi possível identificar 

mudanças significativas ocorridas na sua meaning structure (estrutura de significados) ao longo 

do tempo. A principal mudança ocorrendo no movimento, desde a sua criação, é a de pessoas. 

Logo, os acts of articulation (atos de articulação) ocorrem dentro da mesma estrutura temporal, 

porém, em muitos lugares e com pessoas diferentes. A fronteira e identidade do movimento 

Caminho da Graça são produzidas e reproduzidas ao longo do tempo na articulação dinâmica 

de seus elementos. Propõe-se, portanto, uma noção processual forte de evento para permitir 

uma compreensão de fronteira enquanto processo. 

Verifica-se a transição de eventos singulares na vida de Caio Fábio até momento do 

surgimento do Caminho da Graça. Os eventos singulares identificados em sequência foram: 1) 

Em 1967 seu pai Caio Fábio D´Araújo se converte, depois de ler os evangelhos sozinho; 2) 

Caio Fábio se converte em 1973 e começa a pregar no mesmo ano; 3) Quatro anos depois, em 

1977, defende sua tese de ordenação com o título “A salvação de Deus fora das instituições 

religiosas” e se torna pastor na igreja Presbiteriana; 4) No ano seguinte cria a “Visão Nacional 

de Evangelização” (VINDE); 5) Em 1984, outro evento singular foi sua compreensão de um 

novo modelo de evangelho a partir de suas leituras sobre física quântica; 6) em 1991 cria a  
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“Associação Evangélica Brasileira” AEVB, segundo Caio Fábio sua última tentativa de realizar 

uma mudança na consciência de líderes de denominações evangélicas tradicionais; 7) Em 1994 

sente o peso das instituições e decide se afastar, mas não consegue, Caio Fábio comenta com 

seu filho Davi seu descontentamento com os compromissos institucionais é alertado por ele 

sobre a impossibilidade de se desligar devido as proporções que seus projetos tomaram; 8) Caio 

Fábio consegue se afastar depois de dois eventos ocorridos no ano de 1998, sua separação e o 

envolvimento de seu nome em um escândalo político, após estes eventos Caio Fábio relata ter 

sofrido ameaças, inclusive a seus filhos, e decide passar um tempo nos Estados Unidos; 9) Volta 

ao Brasil em 2000, conhece sua atual esposa e neste mesmo ano volta a pregar; 10) Cria o Café 

com a Graça no Rio de Janeiro com incentivo de seu pai em 2001; 11) Em 2002 seu site é criado 

e só começa a receber suas publicações em 2003, sua primeira publicação recebe milhares de 

visualizações e comentários; 12) Em 2004 surge o movimento Caminho da Graça, após Caio 

Fábio reunir grupos que estavam organizando encontros para discutir seus textos; 13) Em 2008 

cria a Vem e vê TV, plataforma utilizada como elemento de articulação no caminho da Graça; 

14) Em 2009 lança o programa “Papo de Graça” e o livro “Um só Caminho”. 

Considera-se o processo verificado na transição de eventos na vida de Caio Fábio 

contribuindo para formação de seu pensamento e orientação. Identifica-se nos eventos 

singulares ocorridos no ano de 1998 como eventos de forte conexão com o surgimento do 

Caminho da Graça. Foram estes eventos que marcaram o afastamento do Caio Fábio das 

instituições. A transição dos eventos apresentados constitui o contínuo vindo a ser do processo 

que é o Caio Fábio, um evento-objeto resultado parcial das conexões de eventos singulares que 

vão acontecendo em sua vida. 

Na Figura 9 observa-se uma representação destas transições de eventos singulares na vida 

do Caio Fábio. Há diferença de apreensão entre os eventos, mesmo fazendo parte do mesmo 

processo. Os eventos podem apresentar diferentes forças de conexões, por exemplo, em 1994 

Caio Fabio já tinha consciência do peso das instituições e que alguns de seus projetos tinham 

se transformado em finalidades em si mesmos, mas só consegue se desvincular das instituições 

depois dos eventos ocorridos em 1998.  

Neste sentido os eventos ocorridos em 1998 apresentam forte conexão com o surgimento 

do movimento Caminho da Graça. Outros dois eventos que apresentam forte conexão com o 

surgimento do movimento foram “os grupos” surgidos de forma espontânea através de suas 

publicações em seu site e os “desigrejados” pessoas que não encontravam lugar nas 

denominações evangélicas tradicionais. Entretanto eventos anteriores podem apresentar 

conexões mais fracas, ainda que importantes. Esta avaliação de forças entre conexões de 
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eventos poderá sofrer novas reinterpretações (temporalidade) na medida em que estes eventos 

poderão realizar novas conexões com outros eventos. 

Os eventos singulares na vida do Caio Fábio revelam a temporalidade para o Caminho da 

Graça. Infere-se, após a criação do movimento que o evento singular “criação do movimento 

Caminho da Graça” não seria possível sem o afastamento do Caio Fábio das instituições. As 

novas conexões realizadas conferem ao evento passado um novo significado, constituindo o 

presente vivo no processo de ressignificar estes eventos passados. 

Outro evento singular que contribuiu para o surgimento e manutenção do movimento 

Caminho da Graça foi o evento singular “Desigrejados”. Utilizou-se este termo sem conotação 

pejorativa, como mencionado anteriormente, em referência às pessoas que historicamente se 

afastaram de instituições religiosas tradicionais. Este evento apresenta conexão com o evento 

“criação do site” momento em que Caio Fábio começa a publicar seus textos. A apreensão 

destes eventos revela o organizing que intercorre como movimento Caminho da Graça. 
 

FIGURA 9 - REPRESENTAÇÃO CONEXÃO DE EVENTOS CAMINHO DA GRAÇA 

 
FONTE: O autor (2022) 
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No movimento Caminho da Graça, a memória de eventos passados realiza conexão com 

eventos presentes surgindo padrões de ações distintos, como por exemplo, as experiências 

passadas de seu fundador, Caio Fábio, como pastor em uma igreja evangélica tradicional 

geraram novos padrões de relacionamento com as pessoas do movimento Caminho da Graça. 

Conferindo liberdade para participarem ou não dos encontros.  

Cada evento pode ser analisado por diversas maneiras, dependendo da apreensão 

realizada. Em alguns modos de análise, os elementos componentes são mais complexos do que 

em outros. (WHITEHEAD, 1978). 

Na Figura 10 observa-se dois eventos identificados como singulares na manutenção do 

movimento: a criação da plataforma “Vem e Vê TV” e do programa “Papo de Graça” 

transmitido atualmente pelo Youtube. O uso das mídias digitais são um importante meio dos 

acts of articulation (atos de articulação) identificados no organizing Caminho da Graça. As 

pessoas recebem orientação através das transmissões realizadas por Caio Fábio nas suas mídias.  

Outros eventos no movimento Caminho da Graça identificados como singulares ao 

longo do tempo foram: 1) a criação do “Caminho Nações” em 2009, projeto internacional do 

Caminho da Graça; 2) A criação, em 2010, do “AL SAKHRA” com o objetivo de levar o 

evangelho para territórios hostis; e 3) A criação da “Capelania no Caminho” uma oferta de 

serviço de apoio psicológico e orientação realizada por voluntários. 

Ainda na Figura 10 identifica-se um possível futuro evento singular com a criação de 

grupos específicos para atendimento de faixas etárias distintas. A ideia foi apresentada por Caio 

Fábio no encontro nacional realizado em dezembro de 2021 e já conta com iniciativas sementes 

em algumas estações. 
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FIGURA 10 - APREENSÃO ENTRE EVENTOS SINGULARES CAMINHO DA GRAÇA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2022) 

 

Uma das vantagens da pesquisa realizada de fora da situação e depois do fato, é inferir as 

possibilidades de outras conexões que se presume poderiam ocorrer levando a constituição de 

diferentes realidades. Na vida do Caio Fábio identifica-se, que caso os eventos singulares do 

ano de 1998 não tivessem ocorrido, uma alternativa possível para o direcionamento dos eventos 

que se seguiram seria a permanência do Caio Fábio na igreja tradicional, mesmo descontente 

com seu modus operandi. 

Observa-se que a criação do organizing Caminho da Graça só foi possível através da 

transição dos eventos singulares identificados.  
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Pressuposto 2: As meaning structures (estruturas de significados) emergem a partir da ação do 

organizing sobre os eventos singulares e contribuem para a constituição de fronteiras 

organizacionais dinâmicas de um movimento social 

 

 No movimento Caminho da Graça observa-se a precedência do elemento conceitual, 

sobre os elementos humanos e materiais, constituindo a base para a meaning structure (estrutura 

de significados) do movimento. Por exemplo, os conceitos atribuídos aos elementos humanos 

e aos elementos materiais (a Bíblia; a igreja; o dízimo; e o batismo) condicionam sua interação 

e a meaning structure (estrutura de significados). Assim, o elemento conceitual é o ponto de 

partida e fundamento da interação entre os elementos humanos e materiais, na manifestação da 

fronteira dinâmica do movimento Caminho da Graça. Conforme Figura 11. 

 
FIGURA 11 - CONCEITOS COMO BASE DE RELAÇÃO DO ORGANIZING 

 

FONTE: O autor (2022) 
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As fronteiras sejam elas físicas, sociais ou cognitivas vão se originando nos conceitos 

(significados) atribuídos aos elementos e suas interações. Conforme Figura 11, as fronteiras 

emergem dos acts of articulation (atos de articulação) e são condicionadas pelos conceitos que 

manifestam a meaning structure (estrutura de significados). Verifica-se a meaning structure 

(estrutura de significados) como a constituição das fronteiras dinâmicas. 

Observa-se que os conceitos são fundamentais para o resultado do organizing como 

potência. Diante desse contexto defende-se que as fronteiras são dinâmicas em um contínuo 

processo de becoming (vindo a ser). Os resultados apontam que é a relação dialética entre o 

conceito e a sua crença que resulta na potencialidade apresentada em um organizing. Assim, as 

fronteiras dinâmicas emergem de acordo com o nível de subjetividade do elemento humano4 e 

em como os processos são reificados em eventos-objeto5.  

 

Pressuposto 3: Fronteiras dinâmicas organizacionais são resultados provisórios do organizing 

e constituem potencialidades para novas conexões e configurações de um movimento social 

 

A interação dos elementos trabalha as diferentes fronteiras simultaneamente e seu 

resultado provisório é potência para novas formas de constituição. Assim, defende-se a ideia de 

que, independentemente do tipo de organizing, as fronteiras emergem no mesmo processo dos 

acts of articulation (atos de articulação) entre os elementos constituindo sua meaning structure 

(estrutura de significados), pois é desta interação que surge a distinção, ou seja, entre o que é o 

organizing do que não é. 

Logo, as fronteiras dinâmicas do movimento Caminho da Graça são manifestas através 

do organizing como boundary work (trabalho de fronteira). Mesmo que os acts of articulation 

(atos de articulação) no organizing não tenham como objetivo explícito o de criar fronteiras, 

estas fronteiras surgem de maneira espontânea e constroem a identidade do movimento. Propõe-

se então, uma visão forte de processo, não somente para a constituição de fronteiras dinâmicas, 

mas também na constituição de identidades organizacionais. 

O movimento Caminho da Graça apresenta o boundary work (trabalho de fronteira) 

direcionado para o elemento conceitual. Através da interpretação específica das escrituras, o 

 
4 Qualidade do que expressa pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos e 
preferências. 
5 O evento objeto pode ser um indivíduo que através de suas experiencias, conexões de eventos, muda sua 
maneira de pensar e acreditar. Ele é resultado parcial da conexão de eventos passados. 



121 
 

boundary work (trabalho de fronteira) pode ser identificado nas pregações, textos e vídeos do 

Caio Fábio que procuram trabalhar esta compreensão específica entre seus ouvintes.  

Já os boundary objects (objetos de fronteira) no Caminho da Graça são os elementos 

materiais Bíblia e igreja. A Bíblia no Caminho da Graça assume um papel essencial para 

conhecer a Jesus Cristo, após esta primeira experiência, passa a ser interpretada através da vida 

e ensinamentos de Jesus Cristo. O elemento igreja para o caminho da Graça é cada indivíduo 

que segue os ensinamentos de Cristo. A interpretação associada a estes boundary objects 

(objetos de fronteira) revelam interpretações distintas de outros organizing´s que apresentam 

estes mesmos objetos, porém com outros significados. 

O organizing está acontecendo considerando esses conceitos na criação e manutenção 

das diferenças organizacionais, enquanto cria-se identidade (potencialidade), ainda que 

provisória da organização. Os resultados desta pesquisa apontam para uma recursividade na 

relação identidade como potencialidade e definição de fronteiras dinâmicas. O organizing gera 

delimitações espontâneas e por consequência sua identidade. Esta identificação condiciona as 

ações no organizing demonstrando o que pode e o que não pode ser feito. Por exemplo, no 

Caminho da Graça o organizing ocorre com base na interpretação da realidade com Jesus 

enquanto chave hermenêutica6. Esta interpretação confere identidade ao movimento ao mesmo 

tempo em que condiciona suas ações.  Portanto, os acts of articulation (atos de articulação) 

constituem e são constituídos pela meaning structure (estrutura de significados). 

No organizing Caminho da Graça os participantes enquanto eventos-objeto estão em 

diferentes estágios no processo de construção, por isso se apresenta a subjetividade para 

compreensão dos diferentes níveis de experiências individuais em um processo coletivo. “Mas, 

embora haja gradações de importância e diversidades de função, ainda assim, nos princípios 

que a realidade exemplifica, todos estão no mesmo nível. Os fatos finais são, todos iguais, 

eventos; e esses eventos são gotas de experiência, complexas e interdependentes”. 

(WHITEHEAD, 1978, p. 24).  

Os processos de mudança nas organizações tratam de criar, mover ou consolidar 

fronteiras. (HERNES, 2004). Qualquer mudança realizada condiciona a delimitação de 

fronteiras, logo, todo resultado do organizing cria identidade e se torna potência para a criação 

de novas identidades. A parcialidade deste resultado deve-se ao fato de que as conexões, 

desconexões e reconexões de eventos criam no processo potencial para novas conexões, 

 
6 Jesus como a base para a interpretação das escrituras. 
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desconexões e reconexões. Assim, os eventos como eventos-objeto neste contínuo (vindo a ser) 

apresentam a possibilidade de constituição de novas fronteiras e identidades. 

Observa-se que o organizing do movimento apresenta de maneira clara os pressupostos 

da Filosofia do Processo. A consciência de movimento permeia o processo organizador do 

Caminho da Graça.  

A estabilidade temporária é resultado da similaridade e regularidade das repetições. 

Nesse caso, quando mudança acontece, esta se deve a alterações nos padrões de movimento. 

Por exemplo, em uma organização onde aparentemente as atividades estão sendo desenvolvidas 

dentro de uma rotina, a introdução de um novo processo no padrão dos movimentos pode ser 

alterada e a mudança, então, percebida. Como no caso da criação de grupos específicos no 

Caminho da Graça para atendimento de crianças e casais.  

Portanto, de acordo com a perspectiva processual até mesmo a repetição não é estática, 

pois cada novo evento leva a mudanças, ainda que incrementais, não para um estado final, mas 

para potencialidades de outros processos, como tentativas contínuas de conectar elementos de 

naturezas diferentes vindas de diferentes partes do tempo-espaço. (HERNES, 2008; WEICK, 

1979).  

 

Da necessidade de elementos de ordem decidida em movimentos sociais 

 

Observa-se no movimento uma mistura, ainda que branda, de elementos de ordem social 

decidida e emergente que permitiu aos grupos e estações evolução ao longo do tempo em busca 

da realização de seus ideais: ser inspiração e levar as pessoas a viver de acordo com o Evangelho 

da Graça.  

No Quadro 4 caracteriza-se, portanto, o movimento Caminho da Graça como uma 

organização parcial, pois apresenta poucos elementos de organização formal. Em seu ideal de 

viver o evangelho da Graça de maneira simples e fluida encontra-se a necessidade humana 

imanente de pontuar, prender e ordenar o fluxo de experiências com um mínimo de organização 

possível.  

Observa-se essa tentativa no movimento com o objetivo de orientar os grupos surgidos 

de maneira orgânica em torno dos ensinamentos do Caio Fábio a respeito do Evangelho. A 

criação de uma supervisão executiva com o objetivo de orientação; a possiblidade de 

formalização da estação; e a possibilidade de sanções caso uma estação adote uma postura 

contrária à orientação do movimento, um exemplo de postura contrária seria um mentor criar 

campanhas de arrecadação baseadas em passagens bíblicas.  
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QUADRO 4 - DEFINIÇÕES DO ORGANIZING CAMINHO DA GRAÇA 

Critérios Caminho da Graça 

Origem 

Sua origem começa com uma ordem social emergente, quando as 
pessoas começaram a se reunir para ler e discutir os textos publicados 
por Caio Fábio em seu portal na internet. Essas pessoas apresentam 

interesse compartilhado e identificação com pregações do Caio Fábio. 

Relação entre os atores sociais Não apresenta hierarquia e as relações são informais. 

Elementos organizacionais Utiliza alguns elementos organizacionais com um mínimo de regras e 
controle. 

Estrutura Horizontalizada 

 

Valores 

As crenças do grupo são contrárias ao modus operandi de denominações 
religiosas tradicionais que utilizam a interpretação das escrituras com o 

objetivo de barganha. 

 

Ordem social 

O ideal do movimento surge como ordem social emergente, com os 
grupos surgindo por todo país de maneira orgânica. Posteriormente 
observa-se ordem social decidida com o objetivo de organizar estes 

grupos. 

A ordem social emergente é relacional; tem origem nas pregações do 
Caio Fábio. Os relacionamentos são desenvolvidos a partir do 

compartilhamento de ideias e interesses similares. A ordem social 
decidida aparece na sequência como tentativa de manter uma orientação 

para os grupos criados. 

Organização 

Verifica-se uma pequena contraposição com compromissos ideológicos 
de um lado: viver de acordo com o evangelho e processos, ainda que 

brandos, de organização: com poucas regras e controle (exercido através 
de orientações aos grupos). 

Relação com o ambiente O Caminho da Graça apresenta discordância com as práticas de 
organizações religiosas tradicionais. 

FONTE: O autor (2022). 

 

Com o surgimento orgânico dos grupos em torno dos textos publicados por Caio Fábio 

em seu site, surge a necessidade de uma orientação para estes grupos. Corroborando Laamanen 

et al. (2020) uma ordem social emergente pode introduzir elementos de ordem social decidida 

quando a expectativa de comportamento não é atendida. Por exemplo, no caso hipotético de um 

mentor que queira estruturar sua estação, criando uma hierarquia e definindo cargos.  

Outra iniciativa caracterizada como de ordem social decidida pode ser observada na 

reunião nacional do movimento, realizada em dezembro de 2021, onde apresentou-se a 

preocupação de organizar as estações para atender grupos etários distintos.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se como eventos singulares na constituição do movimento Caminho da Graça 

os eventos ocorridos na vida pessoal de Caio Fábio, principalmente os eventos ocorridos no ano 

de 1998, com sua separação e um escândalo político que envolveu seu nome. É a partir dos 

eventos ocorridos neste ano que Caio Fábio se afasta dos compromissos institucionais. O 

próximo evento singular em sua vida foi em 2001 com a criação do Café com a Graça em 

Copacabana, onde Caio Fábio volta a pregar independente de qualquer denominação religiosa. 

Também, o início do site em 2003, onde grupos começam a surgir em todo o país com o objetivo 

de discutir os textos publicados por Caio Fábio.  

Paralelamente aos acontecimentos ocorridos na vida de Caio Fábio existe outro evento 

singular: um crescimento significativo de pessoas insatisfeitas com suas denominações 

religiosas que decidem se afastar da igreja “instituição”, além das pessoas que historicamente 

não encontram espaço na maioria das igrejas tradicionais, como por exemplo, grupos de 

homossexuais; divorciados, entre outros. Este evento além de cocriar o movimento, também 

contribui para sua manutenção ao longo do tempo. Em 2004, quando Caio fica sabendo da 

grande mobilização em torno de seus textos publicados no site, ele convida todos os grupos 

para um encontro em Brasília. Este encontro marca o início do movimento Caminho da Graça. 

A emergência da meaning structure (estrutura de significados) do movimento social 

Caminho da Graça remonta aos eventos seminais na vida de Caio Fábio, começando com a fé 

de seus pais que foram os modelos-base para os eventos singulares que intercorreriam, como 

por exemplo, sua própria conversão em 1973. Sua compreensão distinta das escrituras com 

Jesus enquanto chave hermenêutica para sua interpretação e o conceito de Graça conduziram, 

através dos acontecimentos dos eventos singulares em sua vida, ao surgimento orgânico dos 

grupos que deram origem ao Caminho da Graça. As articulações dos elementos humanos e 

materiais, no organizing Caminho da Graça, têm como fundamento os elementos conceituais 

que amparam e refletem as orientações do evangelho da Graça na sua meaning structure 

(estrutura de significados). 

A ação do organizing ocorre inicialmente sobre o evento singular “surgimento 

espontâneo dos grupos”. É a partir do primeiro encontro oficial do Caminho da Graça que se 

identifica o elemento de ordem decidida na tentativa de organizar e oferecer um direcionamento 

a estes grupos. Este organizing revela a meaning structure (estrutura de significados) do grupo 

sendo a interpretação específica do Evangelho da Graça. 
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O conceito de base processual forte identificado neste estudo para o movimento social 

Caminho da Graça é o de “fronteira conceitual dinâmica”, pois a fronteira apresentada pelo 

movimento emerge dos acts of articulation (atos de articulação) dos elementos humanos, 

materiais e conceituais, com base cognitiva fundamentada nos conceitos originados na 

interpretação das escrituras através da vida e ensinamentos de Jesus Cristo.  

As implicações da constituição de fronteiras dinâmicas para o movimento Caminho da 

Graça enquanto potencialidade são: um movimento demandando um mínimo de elementos de 

ordem social decidida; pouco ou nenhum controle; sem hierarquia e fundamentando suas 

orientações nos ensinamentos contidos no evangelho. Já para o ambiente as implicações das 

fronteiras conceituais dinâmicas do movimento Caminho da Graça oferecem às pessoas, 

possibilidade de participarem de um movimento religioso livre de obrigações; controle de 

frequência; dízimo; e a oportunidade de aprender e discutir o evangelho com outras pessoas. 

Entretanto para os líderes de denominações tradicionais que utilizam de suas posições para fins 

de arrecadação, o movimento pode representar uma ameaça. 

As inferências de possíveis conexões com eventos futuros, para o movimento Caminho 

da Graça, são reveladas através das potencialidades: 1) Continuidade: manutenção do 

movimento com as características apresentadas desde a sua criação; 2) Estruturação: aplicação 

de elementos da burocracia, tomando forma de denominações tradicionais e 3) Encerramento: 

sua extinção, por dois fatores: 3.1) Todas as pessoas aprenderam a amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmas não existindo mais a necessidade do encontro, que 

ocorreriam apenas para testemunhar a Graça de Deus em suas vidas; ou 3.2) Com sucessões na 

mentoria o movimento poderia ficar sem uma figura de referência enfraquecendo sua liderança 

e propósitos iniciais tornando-se presente apenas na memória em forma de dados congelados. 

Como limitação desta pesquisa indica-se a fronteira cognitiva do pesquisador. As 

relações e análises observadas nesta tese seriam potencialmente distintas caso outros 

pesquisadores com diferentes reflexões performativas conduzissem o estudo. 

Como sugestões para pesquisas futuras identifica-se a oportunidade de aprofundar a 

relação da subjetividade e a constituição de fronteiras cognitivas, verificando as diferentes 

subjetivações nos processos relacionados aos mesmos conceitos. Ademais sugere-se analisar 

outros modelos de organizing em instituições tradicionais, por exemplo, a igreja católica, 

buscando identificar similaridades e diferenças na dinâmica de criação e manutenção de 

fronteiras. 

O tema de teor teológico trabalhado nesta tese apresenta coerência ontológica com a 

Filosofia do Processo de Whitehead. Em sua teologia do processo, o autor afirma que a 
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onipotência divina subsiste em sua ação cocriadora do mundo. E uma vez criado, o universo 

também tem a potencialidade de se autocriar porque é a natureza consequente de Deus, com 

Sua energia criadora propagada pelo Avanço Criativo. E uma vez que o universo é marcado 

pela mudança, o processo do mundo concretiza os elementos da natureza primordial: Deus, que 

antes continha nos objetos eternos formas puras e potencialidades, efetiva-se como entidades 

atuais na realidade concreta. Dada a primeira entidade, outras relações são formadas pelo 

contato com as formas e, assim, outras concrescências são criadas. Disso resultam as séries de 

eventos nomeadas realidade. (SILVA, 2010). 

 

7.1 Performatividade do pesquisador  

 

Quando minha esposa passando pelo processo de doutoramento discutia comigo 

assuntos relacionados a sua tese eu achava uma loucura a tal “Filosofia do Processo” e 

interessante como mesmo parecendo loucura aqueles conceitos faziam muito sentido. Ter 

contato com esta filosofia foi um evento singular na minha decisão de tentar outra vez entrar 

no programa de doutorado da UFPR. A princípio meu interesse era em estudar o tempo e 

enxerguei na Filosofia do Processo uma possibilidade de aproximação com o tema. Uma das 

minhas inquietações era a relação espaço-tempo e a percepção da temporalidade. Queria estudar 

o tempo na visão de Santo Agostinho (Agostinho de Hipona) que considera que passado e futuro 

não existem, apenas o presente existe com o passado constituindo uma lembrança presente e o 

futuro uma expectativa, também presente.  

No início do processo de doutoramento, na primeira reunião com professora Queila R. 

S. Matitz, reforcei a conclusão de que a ontologia processual já era a forma como enxergava a 

realidade (mais tarde descobriria que mesmo pensando o mundo nesta ontologia o 

condicionamento em pensar e estudar organizações nas abordagens tradicionais substancialistas 

traria certa dificuldade em apresentar a realidade em movimento, principalmente na escrita que 

por si só já é uma estabilização). Nesta mesma reunião fui apresentado àquele que viria a ser o 

campo empírico do meu trabalho: o Caminho da Graça. Não conhecia o movimento, mas 

despertou meu interesse pela lógica que apresentava e por minha curiosidade com assuntos 

relacionados a teologia. 

Antes de continuar a apresentar meu percurso como pesquisador apresento algumas 

características pessoais, visto que a performatividade realizada na reflexão sobre os dados 

originou uma profunda transformação na forma como eu enxergo a realidade e interpreto alguns 

conceitos, ampliando minhas crenças, com uma interpretação diferente. A sequência desta 
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apresentação terá como objetivo esclarecer um pouco sobre esta transformação. Sou Sergio 

Filipe Chaerki, sou católico e creio que isto não seja uma bandeira que me diferencie daqueles 

que acreditam em Deus, sou filho do Elio e da Terezinha responsáveis por me ensinar a fé e 

moldar boa parte do processo daquilo que estou sendo. Sou casado com a Karine, que continua 

com este processo do meu vindo a ser.  

Karine foi a responsável por me apresentar a Filosofia do Processo e é mãe de nossos 

três eventos-objetos mais preciosos (se não entendeu a referência leia novamente o tópico 2.4.1) 

o Davi, a Manoela e a Antonela. Desde muito cedo tinha claro que o maior sonho da minha 

vida era o de me tornar pai, com a Filosofia do Processo descobri que vou continuamente me 

tornando pai, pois vou me tornando pai a cada dia no convívio com meus filhos, nos novos 

desafios, nos acertos e nos erros. Tenho 39 anos, sou professor universitário há 15, fiz minha 

graduação em administração na PUC-PR e meu mestrado também em administração na UFPR. 

O objetivo de escrever sobre quem eu sou é tentar demostrar as características do pesquisador 

na performatividade da pesquisa, para construir uma imagem mesmo que parcial, que 

demonstre minha jornada.  

Comecei minha pesquisa de doutorado acreditando que iria estudar apenas fronteiras 

organizacionais e depois me vi trabalhando e sendo trabalhado por conceitos como a Graça de 

Deus, eternidade, perdão, moral de causa e efeito, favor imerecido, física quântica, amor a Deus 

que é, e ao próximo que só é por Deus, entre tantos outros conceitos. Cheguei a comentar com 

os entrevistados o meu processo de transformação na realização da pesquisa e agradeço a minha 

orientadora pela escolha do campo, percebi que o valor da transformação gerada em mim supera 

qualquer resultado que possa ter encontrado nesta pesquisa, sem desmerecer todo o esforço no 

trabalho realizado. Engraçado que antes de entrar no doutorado da UFPR fiz uma prece a Deus 

pedindo uma orientação e que se eu entrasse no programa que fosse para me aproximar Dele, 

não me afastar. Qual o motivo desta preocupação? Conheço vários casos de gente muito boa 

que estudando muito adquiriu uma certa autossuficiência que os afastou de Deus.  

Analisando os dados secundários na busca por elementos que apresentassem como 

emergem as fronteiras para um movimento social o primeiro conceito que provocou reflexão e 

posterior mudanças na minha lente interpretativa da realidade foi o conceito da Graça de Deus. 

Antes de iniciar a pesquisa Graça para mim era aquilo que se recebe de graça e que representava 

uma situação específica, poderia ser um livramento, uma benção, como por exemplo o 

nascimento de um filho, um momento importante como um casamento, um emprego novo etc. 

Mas estudando sobre o caminho da Graça e lendo e ouvindo sobre a Graça descobri que tudo é 

Graça, que a nossa existência é mantida pela Graça. E o fato de que Deus não existe, Deus é. 
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Só para lembrar que minha intenção aqui não é fazer você acreditar e ter as mesmas reflexões 

que eu tive, pois não teria como referenciar todo o material analisado, experiências, nem 

explicar as minhas reflexões na integra aqui, meu propósito é apresentar um pouco da minha 

jornada.  

A Graça desse Deus que “é” é que mantém todas as coisas, ou seja, esta Graça é muito 

mais ampla do que eu compreendia ser a Graça. Fomos criados, salvos e somos mantidos pela 

Graça de Deus. Dentro deste conceito de Graça outro conceito que extrapolo para além da 

aplicação original é o de “Favor Imerecido” (normalmente utilizado para referenciar a morte de 

Deus em uma cruz para livrar a humanidade do pecado), neste conceito cabe a reflexão quem 

merecia ser criado? O que você fez para merecer ter vida e vir a este mundo? Tendo o homem 

pecado (querendo ser Deus) quem mereceria que Deus se encarnasse e se sujeitasse a passar 

por todas a dificuldades humanas (menos a do pecado) e morrer em uma cruz por amor? Será 

que você pode(ria)(rá) fazer alguma coisa para merecer que Àquele que “é” passasse pelas 

humilhações e morte de cruz para te salvar? Isto é Graça, esse favor imerecido que te mantém 

na existência ocupando espaço neste tempo-espaço. O que poderia você fazer para salvar a sua 

vida? Tudo é Graça!  

Desta primeira reflexão me surgiram outras duas: Se tudo é graça por que existe mal no 

mundo? E se tudo é graça e nada posso fazer para me salvar então por que viver uma vida 

preocupado com o pecado? Já não estou salvo pela Graça? A reflexão para o primeiro problema 

é que não existe amor verdadeiro fora da liberdade, então fomos criados seres livres para 

escolhermos no que acreditar (amar) e até para não acreditar. Nesta liberdade o homem 

(humanidade) escolheu desobedecer a Deus (na metáfora/história da árvore do conhecimento 

no jardim do Éden apresenta-se a representação desta desobediência e vontade do homem de 

ocupar o lugar de Deus, “e sereis como deuses”) o mal que existe no mundo tem origem no 

pecado (uso da liberdade do homem para o mal) e não da vontade, Graça de Deus. A segunda 

questão é: Se tudo é Graça eu já estou salvo então eu posso fazer o que eu quiser? Bem ou mal, 

que está tudo certo? Uma pergunta feita por um dos entrevistados ajuda a refletir sobre o tema 

e foi o começo do meu entendimento: E1: Se não fosse pecado você faria o mal? A liberdade 

em Cristo não pode ser confundida, não há espaço para o mal para aquele que vive na Graça. 

Por mais filosófico e metafisico que possa parecer o fato é que não existe espaço para 

uma decisão consciente pelo mal para aqueles que conscientemente reconhecem a Graça e 

seguem a Jesus Cristo. Isso também não quer dizer que reconhecendo a Graça estamos livres 

de pecar, pois como disse Paulo aos Romanos 7:15 “Realmente não consigo entender o que 

faço, pois não pratico o que quero, mas faço aquilo que detesto”. O pecado é uma desordem 
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daquilo que verdadeiramente deveríamos ser ou nos tornaremos. E talvez agora surja um outro 

questionamento, mas e ai? Se nada posso fazer por mérito para alcançar a salvação por minhas 

próprias forças o que devo fazer? E disse-lhes Jesus: “Aquele que crê em mim será salvo”! Aqui 

acreditar é condição que não é mérito é “Fé” e quem acredita, não peca por acreditar que não 

pecando será salvo, antes procura não pecar, pois quem crê em Jesus Cristo procura levar uma 

vida de bondade e de luta contra o pecado por consequência. 

Na busca das fronteiras sociais do movimento Caminho da Graça outra 

reflexão/transformação que surgiu foi: Segundo Caio Fábio “Muitos são do caminho, alguns 

estão no caminho da Graça, outros estão em outras denominações e ainda outros podem não 

estar em denominação (lugar) nenhum” estar no caminho não é estar em lugar “fixo” estar no 

caminho é uma vida no seguimento de Jesus Cristo. Essa reflexão me fez pensar que quando se 

ama a Deus que “é” e nossos irmãos, não importa a religião, o partido, se concordamos ou não, 

o que importa é algo maior que bandeiras institucionais ou partidárias, ou você acredita que 

Deus tem uma religião de preferência? Ou um partido? Deus tem amor, Deus é amor e ninguém 

explica Deus. 

Outra transformação na maneira de pensar teve origem em um questionamento de minha 

orientadora: “Se Jesus aparecesse hoje na sua igreja “instituição” como ele seria recebido? Será 

que seria aceito? Será que alguém o julgaria por andar na presença de pessoas de caráter 

duvidoso, pecadores?” O fato é que muitas instituições perderam de vista os principais 

ensinamentos de Cristo.  

Com relação as fronteiras os resultados deste trabalho apontam para a sobreposição de 

fronteiras compostas, dinâmicas, relacionais, impermanentes, instáveis, em um contínuo 

processo de becoming (vindo a ser), que são originadas cognitivamente e que têm por elemento 

principal os conceitos responsáveis por formar as bases de interação para os elementos humanos 

e materiais no organizing, mas estes resultados oportunizam outras reflexões.  

Em uma pesquisa que trabalha um campo como um movimento religioso acaba, por 

consequência,  trabalhando, sobrepondo, conceitos que envolvem uma compreensão de Deus e 

das coisas do alto (ou de outra dimensão se preferir), e o conceito de fronteira pode ser 

expandido incluindo amor a Deus sobre todas as coisas (pois sem ele não seria você, e o mais 

louco é a liberdade que lhe foi conferida para até mesmo, caso sua decisão seja esta, desacreditar 

Dele), amor ao próximo (hoje momento em que escrevo participei de uma missa de quarta-feira 

de cinzas e na homilia o padre comentou que deveríamos enxergar o nosso próprio rosto no 

rosto dos nossos irmãos) achei uma reflexão muito interessante para trabalhar nossas fronteiras. 
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Em resumo definimos o que queremos que faça parte dessa construção identitária que é 

a potência revelada em resultados parciais do nosso processo de vida, ou melhor, de vivendo a 

vida, que pode ser o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, o respeito as diferenças, a 

paciência, a empatia e o que queremos deixar de fora dessa delimitação dinâmica como o 

egoísmo, a indiferença, a falta de amor, de perdão, de paciência etc. As fronteiras em vários 

níveis de complexidade individual, grupal, organizacional, societal etc. respeitam as mesmas 

lógicas de condicionamento sendo inconstantes, transformadas no dia a dia das nossas 

ações/decisões e definindo neste processo (vida) o transformando daquilo que um dia será 

apenas (*é). (*referência a eternidade). 

Este parágrafo faz menção a fluidez do movimento e a descoberta, através das 

entrevistas, de que era mais fluído, que o suposto. Caio Fábio apresentou o movimento como: 

Impermanência permanente, quando analisei os dados secundários senti a necessidade de falar 

com alguém do movimento para confirmar algumas inferências, foi quando marquei uma 

entrevista com o mentor de uma estação de uma capital do sul do país. A princípio uma das 

conclusões era de que o movimento Caminho da Graça era muito fluido, com poucas (ou quase 

nenhuma) característica de organização tradicional e minha inquietação era se na prática 

(organizing) realmente funcionava desta forma. Minha suposição era de os elementos de 

organizações tradicionais estariam presentes de alguma maneira no organizing do movimento. 

Para minha surpresa conversando com os entrevistados e posteriormente comparando as 

entrevistas percebi que o movimento era mais dinâmico e fluido do que concluí em minha 

análise inicial com os dados secundários. Termos que surgiram durante as entrevistas para 

referência do movimento foram: E3: “Santa instabilidade perene” e E4: “Impermanência 

permanente”. Depois desta conversa inicial com este mentor tive a oportunidade de entrevistar 

mais três mentores incluindo o fundador do movimento, Caio Fábio. Na conversa com Caio 

Fábio ficou claro para mim como os acontecimentos em sua vida (eventos) tiveram relação com 

a criação do movimento. 

Nesta jornada questionei por muitos momentos a minha denominação e minha fé, porém 

depois de todo esse processo reconheço que minhas fronteiras foram ampliadas, para o leitor 

que possa ter se questionado sobre eu ter mudado minha orientação religiosa compartilho aqui 

que sempre me preocupei em ser do caminho antes mesmo de existir o movimento Caminho da 

Graça, como afirmado por Caio Fábio fundador do movimento caminho da Graça muitos são 

os do caminho e estão em diferentes lugares (igrejas fixas) ou em lugar nenhum, nós somos 

igreja dentro ou fora dela. Continuo católico, mas com alguns conceitos ampliados, o que muda 

minha fronteira. Como as organizações são constituídas por pessoas e suscetíveis ao erro creio 
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que com as religiosas não seja diferente, também acredito que o mais importante seja o nosso 

relacionamento com Deus e que seremos julgados por nossa consciência e coração. Agora você 

pode se perguntar: Julgados? Mas e a Graça? Não é para todos? Sim, a Graça é para todos, mas 

nem todos são para a Graça, neste julgamento eu creio será Deus respeitando a sua decisão, 

livre-arbítrio, e se afastando daqueles que decidiram por não manter um relacionamento com 

Ele. Em Mateus 10, 32-33 Jesus afirma: “Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 

homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus; mas aquele que me 

negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus”. Deus te 

abençoe. 
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APÊNDICE 1 - LIVROS ANALISADOS 

 
Livros Títulos 

1 Apocalipse das Igrejas 
2 A Graça é Feita de Elementos Concretos 
3 No Divã com Caio 
4 Porque temos Compulsões  
5 Sem Barganhas com Deus  
6 Um Só Caminho 
7 O Caminho da Graça para Todos 
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APÊNDICE 2 - VÍDEOS ANALISADOS 

 

Qntd Documento Vídeos Analisados Tempo 
1 D1 Caio Fábio conversa com Luiz Felipe Pondé. - 

Espiritualidade Cristã 
00:34:41 

2 D9 Caio Fábio - Recebei o Espírito Santo e Deis 
Fruto - 2007 - 2º Encontro do Caminho da 

Graça 

01:20:22 

3 D10 1º Encontro do Caminho da Graça em Brasília 00:59:45 
4 D11 O Caminho não é Evangélico - 1º Encontro do 

Caminho da Graça em Brasília. 
01:00:05 

5 D12 O que são os Grupos do Caminho da Graça e as 
Reuniões Singelas do Evangelho 

00:06:30 

6 D13 Livro Um só Caminho O que as comunidades 
do Evangelho precisam saber, absorver e 

praticar 

00:06:27 

7 D14 Entrevista de Caio Fábio ao portal Na 
Frequência. (2008) 

01:39:01 

8 D15 Papo de Graça 23 - Ofertas, Caminho da Graça 
e Evangelho (02-06-2009) 

01:08:49 

9 D16 Papo de Graça 59 - Igreja Evangélica,Anos 
90,AEVB,IURD,Silas Malafaia,Edir 

Macedo(13-08-2009) 

01:42:35 

10 D17 A Oração de Jesus. (Parte 1) - 3º Encontro do 
Caminho da Graça - (2009) 

01:30:55 

11 D18 Papo de Graça 104 - O Caminho da Graça (06-
11-2009) 

01:38:38 

12 D19 A Graça da Culpa no Caminho - 3º Encontro do 
Caminho da Graça. (2009) 

01:31:08 

13 D20 O Caminho da Graça é um dos subprodutos do 
Portal caioFábio.net 

00:06:00 

14 D21 No Caminho da Graça é assim! 00:14:01 
15 D22 Caio, ao criar o Movimento Caminho da Graça, 

você não teria feito uma espécie de Reforma 
também 

00:02:32 

16 D23 Um minuto O Movimento Caminho da Graça e 
o Conceito de Igreja. 

00:00:43 

17 D24 Qual a importância da Bíblia no Caminho da 
Graça 

00:02:58 

18 D25 Como montar uma estação do Caminho da 
Graça 

00:02:18 

19 D26 Desigrejado Você não é isto! 00:22:44 
20 D27 Evangelização morta A Religião e a obra de 

Deus do lado de fora. 
00:12:23 

21 D28 O maior e mais difícil campo de evangelização 
é a religião evangélica. 

00:01:56 

22 D29 Aos Mentores do Caminho da Graça e Gente do 
Caminho Informações Importantes! 

00:08:53 
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23 D30 Como encontrar os contatos dos grupos do 
Caminho da Graça em qualquer lugar do 

mundo. 

00:00:45 

24 D31 Como achar um grupo do Caminho da Graça 
Caio quero muito uma ajuda, mas não sei em 

quem confiar. 

00:02:11 

25 D32 O Mov. Caminho da Graça não quer ser 
denominação ou monopolizador de qualquer 

coisa. É um emulador! 

00:07:11 

26 D33 Caio explica o lugar do Caminho da Graça no 
seu ministério. Singelo, modelo. Não é 

denominação! 

00:05:01 

27 D34 A Graça de Deus tira o peso, viabiliza o 
Caminho, dá segurança. Sem magia. Basta 

praticar! 

00:03:57 

28 D35 Caio fala sobre o Movimento Caminho da 
Graça. Compromisso, riscos, sucessão, futuro, 

ser e não ser. 

00:06:30 

29 D36 Caio Fábio - O Batismo no Caminho. (2008) 00:55:44 
30 D37 O significado real do Batismo. 00:06:04 
31 D38 Papo de Graça 39 - Pastoreio, Homilética, 

Caminho da Graça (16-07-2009) 
01:43:21 

32 D39 Você carrega a Bíblia ou tem a Palavra de Deus 
no coração Caio Fábio 

00:04:06 

33 D40 Leitura da Bíblia - Caio Fábio  Papo de Graça 00:05:30 
34 D41 Caio, obrigado por me mostrar o Caminho da 

Graça. Ainda tenho muito que aprender! 
00:02:20 

35 D42 Você se sente vinculado ao Caminho da Graça 
em Brasília_ Uma palavra do Caio. 

00:05:14 

36 D43 Caio Fábio fala aos do Caminho da Graça em 
Brasília 

00:04:43 

37 D44 Minha igreja faliu, mas entramos em contato e 
agora vamos ser Caminho da Graça. 

00:07:31 

38 D45 Caio comenta um vídeo-testemunho vindo da 
Nigéria. Trabalho do Caminho da Graça entre 

as Nações. 

00:02:21 

39 D46 Minha família não aceita que eu esteja no 
Caminho da Graça e falam atrocidades de você 

pra mim. 

00:02:28 

40 D47 Caio, pra onde vai nossa alma quando 
morremos 

00:10:42 

41 D48 A coisa mais fácil é fazer média. Difícil é andar 
em simplicidade e verdade! 

00:04:50 

42 D49 Caio explica como o Evangelho é o oposto do 
Alcorão. Parem de ouvir opiniões e vão às 

fontes! 

00:09:21 

43 D50 Caio, o movimento do Caminho da Graça 
produzirá uma reforma no meio Evangélico 

Brasileiro 

00:12:03 
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44 D51 Papo de Graça 62 - Caminho da Graça, 
Religião, Mundo (18-08-2009) 

01:31:45 

45 D52 V Encontro Nacional do Caminho da Graça  
Caio Fábio - 1ª Mensagem 

01:08:09 

46 D53 V Encontro Nacional do Caminho da Graça  
Caio Fábio - 2ª Mensagem 

01:14:59 

47 D54 2º Encontro do Caminho da Graça em Brasília  
Mensagem I 

01:17:12 

48 D56 2º Encontro do Caminho da Graça em Brasília  
Mensagem III 

01:36:05 

49 D57 Pr. Caio Fábio - Realidade - Parte 1 00:14:48 
50 D58 Pr. Caio Fábio - Realidade - Parte 2 00:15:00 
51 D59 Caio Fábio_ Um resumo da Biografia. 00:31:32 
52 D60 Caio Fábio (139) _ À Deriva Podcast com 

Arthur Petry 
03:53:23 

53 D61 Um breve histórico sobre a vida do Pai do Pr. 
Caio Fábio. Inspiração! 

01:19:33 

54 D62 2º Encontro do Caminho da Graça em Brasília  
Mensagem II 

01:20:22 

55 D63 Encontro - Estações Do Caminho Da Graça - 
Participe e convide amigos! 

02:18:26 

56 D250 A Santa instabilidade perene 00:02:56 
57 D251 1ª Entrevista "Caio Fábio Conta Tudo". 01:54:36 
58 D252 2ª Entrevista Caio Fábio Conta Tudo. 02:28:27 
- - Total horas de análise 40:02:30 
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APÊNDICE 3 - TEXTOS ANALISADOS 

 

Nº Document
o              Histórias Publicação no 

site 
1 D65 Caio visto por amigos 13/dez/06 
2 D66 Caio e Lacy 50 anos de amor e crescimento 13/dez/06 
3 D67 Dois Deputados E Um Senador! 13/dez/06 
4 D68 À Caminho Do Testemunho De Uma Caminhada 13/dez/06 
5 D69 De 1998 À 2003 13/dez/06 
6 D70 Dois Padres E Um Templo Católico 13/dez/06 
7 D71 A Minha Toalha É Sempre Molhada 13/dez/06 
8 D72 Igreja Betânia: Dá Saudade De Como Era 13/dez/06 
9 D73 O Bar Dos Inocentes... 13/dez/06 

10 D74 Meu Pai E Meu Pai! 13/dez/06 
11 D75 Um Sonho Sobre Minha 13/dez/06 
12 D76 Gafes Em Tribunais 13/dez/06 
13 D77 Duas Senhoras E A Trindade 13/dez/06 
14 D78 A Conversão De Um Quase-Anjo 13/dez/06 
15 D79 A Graça Falando No Programa Do Jô 13/dez/06 
16 D80 Depois De Uma Viagem Pelo Inferno 13/dez/06 
17 D81 Muito Amou - Muito Será Amada--De Ana D'Araújo 13/dez/06 
18 D82 Não Sei O Que Dizer—De Stenio Marcius 13/dez/06 
19 D83 Hoje Eu Sei Como É Ver Com Os Olhos Do Céu 13/dez/06 
20 D84 Figuras Públicas, Amizades Antigas 13/dez/06 
21 D85 É Manhãzinha! Hora Da Semente Abrir! 13/dez/06 
22 D86 Primeira Pascoa Sem Luk: Uma Cadeira Vazia 13/dez/06 
23 D87 Perdão Por Não Estar Aí--Lineu Vargas 13/dez/06 
24 D88 Do Amigo Eric 13/dez/06 
25 D89 Mãozinha – Amizades Não Se Vão...( Rafael Pimentel) 13/dez/06 
26 D90 Lukas Dormindo (Por Fábio Boehl) 13/dez/06 
27 D91 Mãe, Estou Voltando Para Casa--De Alda D'Araújo, Mãezinha Do 13/dez/06 
28 D92 Feliz Aniversário Davizinho! 13/dez/06 
29 D93 Luk-Luk, Voltou Para Casa--Em Seqüência (Textos Novos) 13/dez/06 
30 D94 Da Vózinha Pro Lukas--Lacy D'Araújo 13/dez/06 
31 D95 Bin Laden Acabou Meu Casamento 13/dez/06 
32 D96 Um Mês De Dias 27 13/dez/06 
33 D97 Nos Moinhos Da Holanda 13/dez/06 
34 D98 Confusão Eva-Angélica 13/dez/06 
35 D99 Lukinhas, Quanta Saudade! (Juliana D'Araújo) 13/dez/06 
36 D100 Um Quase Anjo? 13/dez/06 
37 D101 O Lukas Viveu Muito...--Luciana Da Betânia 13/dez/06 
38 D102 Bagunça No Céu-- Lukas E Gil Estão Lá... 13/dez/06 
39 D103 Coisas Que Não São Recuperáveis 13/dez/06 
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40 D104 Luk, Felizsaudades! 13/dez/06 
41 D105 Lukas, Meu Amado Profetinha 13/dez/06 
42 D106 Uma Voltinha Na Eternidade 13/dez/06 
43 D107 Antônio Elias E Minha Gratidão 13/dez/06 
44 D108 Autores Que Mais Me Influenciaram 13/dez/06 
45 D109 Tributo A Lacy D’Araújo 13/dez/06 
46 D110 Já Andei Muito Cansado, Mas Não Mais... 13/dez/06 
47 D111 Na Terra: 7 Meses Sem Lukas! 13/dez/06 
48 D112 Meu Pai E A Fidelidade De Deus 13/dez/06 
49 D113 A Benção Dos Filhos 13/dez/06 
50 D114 Eu Pedia Para Morrer Aos 33 Anos! 13/dez/06 
51 D115 Lukas Mal Chegou Lá... Mas Já Faz 1 Ano Aqui... 13/dez/06 
52 D116 Dia 27 - Um Ano Sem Lukinhas - De Alda 13/dez/06 
53 D117 Manfred, Elben, Fred, Tia Chica, Adriana E Eu 13/dez/06 
54 D118 Um Anjo Chamado Hellena 13/dez/06 
55 D119 Nascido Segundo A Ordem De Melquizedeque: Um Testemunho 13/dez/06 
56 D120 Corpo De Cristo: Hellena Pé De Anjo 13/dez/06 
57 D122 A Morte É Doce 13/dez/06 
58 D123 Dois, Sendo Um, Fazem Muito Serem Um Só: Isto É Família! 13/dez/06 
59 D124 Futebol: Primitividade Essencial Para A Alma Humana! 13/dez/06 
60 D125 De Caio Para Adriana & Adriana Para Caio 13/dez/06 
61 D126 Quando A Mulher É A Bondade De Deus 13/dez/06 
62 D127 Arthur Virgílio Neto, Os Gracie E Eu 13/dez/06 
63 D128 Dente De Ouro E Prosperidade: O Início Da Emborcada 13/dez/06 
64 D129 Minha Toga, A Menina, A Catedral E A Palavra 13/dez/06 
65 D130 A Ética Como Tentação: Betinho, Lula, E Eu... (Atualizado) 13/dez/06 
66 D131 Meu Pai, O Dna E O Sangue 13/dez/06 
67 D132 Feliz 2007! Com Mais Que Duas Mil E Sete Razões Para Crer!  04/jan/07 
68 D133 Lukinhas Meu Amor: Feliz É Sua E Nossa Eternidade! 15/jan/07 
69 D134 Batuque Sem Nexo No Átrio Do Meu Coração: Fibrilação! 14/mar/07 
70 D135 Hoje Eu Preciso De Silêncio  27/mar/07 
71 D136 O Sumitério Virou Sêmen -Tário 27/mar/07 
72 D137 Vizinho Bronx – O Apocalipse Da Música 31/mar/07 
73 D138 E Como Ficará O Seu Jesus Na Era De San German? 13/abr/07 
74 D139 Davi: Davizinho, Vico, Viquinho, Vicoso 20/abr/07 
75 D140 E Os Ladrões Sairam Na Carreira...  24/abr/07 
76 D141 Sei Que Sou Um Freek  10/mai/07 
77 D142 Ciro Meu Filho Amado: Feliz Aniversário! 12/mai/07 
78 D143 A Mãe De Todos Os Dias 13/mai/07 
79 D144 Morrendo De Alegria De Saudade 19/mai/07 
80 D145 Amazonafrica: A Savanização Da Amazônia 05/jun/07 
81 D146 Hoje Estou Emocionado  13/jun/07 
82 D147 Com Carinho Por Ruth Graham 15/jun/07 



148 
 

83 D148 Pupeca Do Mamá: Fraternidade E Tambaqui.  11/ago/07 
84 D149 Benditos Delírios De Meu Pai  12/ago/07 
85 D150 Tem Pai Que É Cego, O Meu É Cego, Mas Não É Não... 13/ago/07 
86 D151 Papai Está Vencendo Na Fé!  14/ago/07 
87 D152 Caio Bom Ânimo De Fé D’Araújo – Meu Pai! 16/ago/07 
88 D153 Darcy Duzilek Foi Morar Com Jesus 17/ago/07 
89 D154 Caio Fênix: É Meu Paizinho! 22/ago/07 
90 D155 Últimos Momentos Do Amigo Darcy Duzilek 22/ago/07 
91 D156 “Jesus Já Me Curou” — Disse Papai Morrendo...  23/ago/07 
92 D157 Dyscrasia: Papai Está Vivendo Morrendo E Morrendo Vivendo!  24/ago/07 
93 D158 O Médico Chegou No Meio Da Madrugada 24/ago/07 
94 D159 Seu Caio Eu Vi A Glória: Hilton, O Anjomeiro.  24/ago/07 
95 D160 O Caminho Da Graça No Hospital 25/ago/07 
96 D161 Mamãe Águia  25/ago/07 
97 D162 Marcel “Dos Anjos” 27/ago/07 
98 D163 Papai Está Rindo…  30/ago/07 
99 D164 Hoje Papai Morreu Duas Vezes! 06/set/07 

100 D165 E Quando Tudo Vem De Uma Vez Só?... 13/set/07 
101 D166 Teste De Significado: Mamãe, Papai E Sartre! 15/set/07 
102 D167 Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas De Alegria! 15/set/07 
103 D168 Sou Filho De Um Trauma 15/set/07 
104 D169 Papai: Conhecimento De Deus E Auto-Conhecimento... 15/set/07 
105 D170 Papai: Senhor Vicissitude E Senhor Necessidade 15/set/07 
106 D171 O Pratinho De Meu Pai 15/set/07 
107 D172 Amanhã É Festa No Espírito 15/set/07 
108 D173 De Adriana Para Nós: Papai, Mamãe, Eu E As Manas! 15/set/07 
109 D174 Fiquei Com Vergonha De Seu Pai 15/set/07 
110 D175 Meu Velho Sonhador 15/set/07 
111 D176 Paizinho: Essa Seria Só Pra O Senhor! 16/set/07 
112 D177 Um Sonho E 31 Lições De Papai – Entre Milhares 17/set/07 
113 D178 O Homem Que Não Queria Nada... — Pois Tinha Tudo! 17/set/07 
114 D179 Obrigado Por Ter Caído Aqui: Assim Eu Caio! 18/set/07 
115 D180 Papai Voltou Para Casa E Vive Alegre Junto Ao Pai 19/set/07 
116 D181 Seu Pai – A Carta De Um Amigo! 19/set/07 
117 D183 Um Ser-Fruto Que Andava De Muleta E Bengala  23/set/07 
118 D184 Meu Encontro Com Seu Pai  23/set/07 
119 D185 Os Poemas Que Meu Pai Mais Gostava 25/set/07 
120 D186 Papai: Tudo Foi Mais Que Perfeito!... 01/out/07 
121 D187 Uma Revolução Sem Dono Humano 30/out/07 
122 D188 Israel: A Última Vez Foi Como A 1ª 19/nov/07 
123 D189 2007: Ano De Colheita De Santos – Antônio Elias Se Foi... 06/jan/08 
124 D190 Que Saudade De Meu Velho! 22/jan/08 
125 D191 O Amor É Vivo! 07/fev/08 
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126 D192 O Jabuti “Missionário” 08/fev/08 
127 D193 Uma Pedra Branca Em Porto Ferreira 09/abr/08 
128 D194 Novas De Jerusalém: O Espírito De Escravidão Reina Neste Lugar! 26/mai/08 
129 D195 O Ensino Do Novo Testamento Na Vem E Vê Tv - Caio 15/jun/08 
130 D196 Lições Com E Dos Netos E Umas Férias!  15/jul/08 
131 D197 Uma Palavra Aos Mentores Do Caminho Da Graça 15/jul/08 
132 D198 Aceito A Acusação!  23/jul/08 
133 D199 Para Adriana: Minha Mulher E Namorada!  31/jul/08 
134 D200 Como É Bom Ser Pai E Ter Tido Um Pai! 10/ago/08 
135 D201 Mateus Me Consola E Me Alegra! 11/ago/08 
136 D202 Morre Irv Chambers – Carta De Leighton Ford  10/set/08 
137 D203 Um Ano A Mais Com Papai, O Grande Cumarú! 14/set/08 
138 D204 Na Companhia De Papagaios!  26/out/08 
139 D205 Nas Voragens Do Mar Do Inconsciente 05/dez/08 
140 D206 Gideão E A Laje Lá De Casa 05/dez/08 
141 D207 Mamãe: Um Ente Do Evangelho! 16/jan/09 
142 D208 A Luz No Hospital 07/fev/09 
143 D209 Lukas, Meu Amado Profetinha 27/mar/09 
144 D210 Reflexões E Memórias Do Futebol  26/abr/09 

145 D211 A Mulher Com Quem Sonhei Dorme Na Minha Cama – Aniversário De 
Minha Mulher, Adriana! 05/mai/09 

146 D212 Viva O Ócio Criativo E Contemplativo! 25/mai/09 
147 D213 A Salvação Do Castor Faio Cabio… 26/mai/09 
148 D214 Papai, Sadhu Sundar Singh, Mackintosh E Melquizedeque! 03/jun/09 
149 D215 John Stott E O Casquinho...  04/jun/09 
150 D216 Anjos Como Gente No Hospital! 07/jun/09 
151 D217 Tempo De Qualidade E Qualidade Como Tempo! 11/jun/09 
152 D218 Para Quem Se Importa Em Como Me Sinto…  18/jun/09 
153 D219 Minha Gratidão Por Alguns Amigos De Sempre...  28/jun/09 
154 D220 Minha Alegria Com Muitos Irmãos! 12/jul/09 
155 D221 Quero Água, Mas Tenho Meu Modo De Pedir... 07/ago/09 
156 D222 O Livro Da Minha Mãezinha Está Pronto... Você O Quer?...  23/ago/09 
157 D223 Acabei De Receber Flores! 24/set/09 

158 D224 Ciúme Como Sintoma, Síndrome De Onipotência Como Causa! – Meu 
Caso Em Particular!... 09/out/09 

159 D225 O Site Atacado, O Matrix E As Estátuas Falantes... 11/out/09 

160 D226 Caio, Você Não Gosta Dos Caras Que Você Denuncia?... — É A 
Pergunta Que Muitos Me Fazem... 21/nov/09 

161 D227 O Apocalipse Das Igrejas  07/dez/09 
162 D228 Meus Paraísos Caóticos! 20/dez/09 
163 D229 Movimento Pela Regeneração Da Igreja Na História 22/fev/10 
164 D230 O Caminho Da Graça Saiu Da Adolescência Na Nigéria! 03/mar/10 

165 D231 Estamos Em Aco: Cidade Da Era Do Bronze, Do Livro De Juízes E Dos 
Cruzados... 25/mar/10 

166 D232 Se Um Dia Você Viajar Comigo... — Fique Sabendo Antes...  29/mar/10 
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167 D233 Agora Querem Usar A Minha Boca... 24/abr/10 
168 D234 Tempo De Escrever E Tempo De Escrever Menos... - Caio 31/mai/10 

169 D235 Marina Oliveira Figueira Videira Silva — Caio - 3/10/10; Saindo Para 
Votar Em Você!  12/jul/10 

170 D236 O Choro Que Vem Antes Da Ressurreição 03/out/10 

171 D237 Notícias Do Meu Filho Lukas No Céu! — Uma Crônica De Pobrezas 
Paternas!  11/jan/12 

172 D238 Casa E Vida! 12/jan/12 
173 D239 Treze Anos Depois... 28/fev/13 
174 D240 A Semente, O Site, Você E Eu!  27/mar/13 
175 D241 Estou Aqui Na Graça De Deus!  20/jun/13 

176 D242 Sobre Minha Saúde. Sim, Muitos Têm Escrito E Perguntado Todos Os 
Dias. 20/jun/13 

177 D243 Leiam Uma Pequena Narrativa Do "Meu Filho" Marcelo Sobre O 
"Caminho Da Graça".  17/nov/13 

178 D244 Vídeo: A Semente, O Site, Você E Eu. | O Portal Dos Invisíveis. - 
Www.CaioFábio.Net  06/abr/14 

179 D245 Transcrição Da Entrevista Do Caio Ao Danilo Gentili, No "The Noite". 04/ago/14 
180 D246 Debate - Caio Fábio X Paulo Coelho - 1997 17/jan/19 
181 D247 Entrevista Para A Revista Comunhão  06/abr/18 
182 D248 Brasil, Um País Evangélico. - Revista Istoé/1321 - 25/01/1995  11/ago/20 

183 D249 1º Informativo Mensal Da Aevb - Associação Evangélica Brasileira - 
Inicio Da Década De 90. 11/ago/20 

184 D253 O Que é o movimento "Caminho da Graça" - 

185 D254 Grupos do Caminho 29/mar/2020 

 

Nº Document
o              Histórias Publicação no 

site 
1 D65 Caio visto por amigos 13/dez/06 
2 D66 Caio e Lacy 50 anos de amor e crescimento 13/dez/06 
3 D67 Dois Deputados E Um Senador! 13/dez/06 
4 D68 À Caminho Do Testemunho De Uma Caminhada 13/dez/06 
5 D69 De 1998 À 2003 13/dez/06 
6 D70 Dois Padres E Um Templo Católico 13/dez/06 
7 D71 A Minha Toalha É Sempre Molhada 13/dez/06 
8 D72 Igreja Betânia: Dá Saudade De Como Era 13/dez/06 
9 D73 O Bar Dos Inocentes... 13/dez/06 

10 D74 Meu Pai E Meu Pai! 13/dez/06 
11 D75 Um Sonho Sobre Minha 13/dez/06 
12 D76 Gafes Em Tribunais 13/dez/06 
13 D77 Duas Senhoras E A Trindade 13/dez/06 
14 D78 A Conversão De Um Quase-Anjo 13/dez/06 
15 D79 A Graça Falando No Programa Do Jô 13/dez/06 
16 D80 Depois De Uma Viagem Pelo Inferno 13/dez/06 
17 D81 Muito Amou - Muito Será Amada--De Ana D'Araújo 13/dez/06 
18 D82 Não Sei O Que Dizer—De Stenio Marcius 13/dez/06 
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19 D83 Hoje Eu Sei Como É Ver Com Os Olhos Do Céu 13/dez/06 
20 D84 Figuras Públicas, Amizades Antigas 13/dez/06 
21 D85 É Manhãzinha! Hora Da Semente Abrir! 13/dez/06 
22 D86 Primeira Pascoa Sem Luk: Uma Cadeira Vazia 13/dez/06 
23 D87 Perdão Por Não Estar Aí--Lineu Vargas 13/dez/06 
24 D88 Do Amigo Eric 13/dez/06 
25 D89 Mãozinha – Amizades Não Se Vão...( Rafael Pimentel) 13/dez/06 
26 D90 Lukas Dormindo (Por Fabio Boehl) 13/dez/06 
27 D91 Mãe, Estou Voltando Para Casa--De Alda D'Araújo, Mãezinha Do 13/dez/06 
28 D92 Feliz Aniversário Davizinho! 13/dez/06 
29 D93 Luk-Luk, Voltou Para Casa--Em Seqüência (Textos Novos) 13/dez/06 
30 D94 Da Vózinha Pro Lukas--Lacy D'Araújo 13/dez/06 
31 D95 Bin Laden Acabou Meu Casamento 13/dez/06 
32 D96 Um Mês De Dias 27 13/dez/06 
33 D97 Nos Moinhos Da Holanda 13/dez/06 
34 D98 Confusão Eva-Angélica 13/dez/06 
35 D99 Lukinhas, Quanta Saudade! (Juliana D'Araújo) 13/dez/06 
36 D100 Um Quase Anjo? 13/dez/06 
37 D101 O Lukas Viveu Muito...--Luciana Da Betânia 13/dez/06 
38 D102 Bagunça No Céu-- Lukas E Gil Estão Lá... 13/dez/06 
39 D103 Coisas Que Não São Recuperáveis 13/dez/06 
40 D104 Luk, Felizsaudades! 13/dez/06 
41 D105 Lukas, Meu Amado Profetinha 13/dez/06 
42 D106 Uma Voltinha Na Eternidade 13/dez/06 
43 D107 Antônio Elias E Minha Gratidão 13/dez/06 
44 D108 Autores Que Mais Me Influenciaram 13/dez/06 
45 D109 Tributo A Lacy D’Araújo 13/dez/06 
46 D110 Já Andei Muito Cansado, Mas Não Mais... 13/dez/06 
47 D111 Na Terra: 7 Meses Sem Lukas! 13/dez/06 
48 D112 Meu Pai E A Fidelidade De Deus 13/dez/06 
49 D113 A Benção Dos Filhos 13/dez/06 
50 D114 Eu Pedia Para Morrer Aos 33 Anos! 13/dez/06 
51 D115 Lukas Mal Chegou Lá... Mas Já Faz 1 Ano Aqui... 13/dez/06 
52 D116 Dia 27 - Um Ano Sem Lukinhas - De Alda 13/dez/06 
53 D117 Manfred, Elben, Fred, Tia Chica, Adriana E Eu 13/dez/06 
54 D118 Um Anjo Chamado Hellena 13/dez/06 
55 D119 Nascido Segundo A Ordem De Melquizedeque: Um Testemunho 13/dez/06 
56 D120 Corpo De Cristo: Hellena Pé De Anjo 13/dez/06 
57 D122 A Morte É Doce 13/dez/06 
58 D123 Dois, Sendo Um, Fazem Muito Serem Um Só: Isto É Família! 13/dez/06 
59 D124 Futebol: Primitividade Essencial Para A Alma Humana! 13/dez/06 
60 D125 De Caio Para Adriana & Adriana Para Caio 13/dez/06 
61 D126 Quando A Mulher É A Bondade De Deus 13/dez/06 
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62 D127 Arthur Virgílio Neto, Os Gracie E Eu 13/dez/06 
63 D128 Dente De Ouro E Prosperidade: O Início Da Emborcada 13/dez/06 
64 D129 Minha Toga, A Menina, A Catedral E A Palavra 13/dez/06 
65 D130 A Ética Como Tentação: Betinho, Lula, E Eu... (Atualizado) 13/dez/06 
66 D131 Meu Pai, O Dna E O Sangue 13/dez/06 
67 D132 Feliz 2007! Com Mais Que Duas Mil E Sete Razões Para Crer!  04/jan/07 
68 D133 Lukinhas Meu Amor: Feliz É Sua E Nossa Eternidade! 15/jan/07 
69 D134 Batuque Sem Nexo No Átrio Do Meu Coração: Fibrilação! 14/mar/07 
70 D135 Hoje Eu Preciso De Silêncio  27/mar/07 
71 D136 O Sumitério Virou Sêmen -Tário 27/mar/07 
72 D137 Vizinho Bronx – O Apocalipse Da Música 31/mar/07 
73 D138 E Como Ficará O Seu Jesus Na Era De San German? 13/abr/07 
74 D139 Davi: Davizinho, Vico, Viquinho, Vicoso 20/abr/07 
75 D140 E Os Ladrões Sairam Na Carreira...  24/abr/07 
76 D141 Sei Que Sou Um Freek  10/mai/07 
77 D142 Ciro Meu Filho Amado: Feliz Aniversário! 12/mai/07 
78 D143 A Mãe De Todos Os Dias 13/mai/07 
79 D144 Morrendo De Alegria De Saudade 19/mai/07 
80 D145 Amazonafrica: A Savanização Da Amazônia 05/jun/07 
81 D146 Hoje Estou Emocionado  13/jun/07 
82 D147 Com Carinho Por Ruth Graham 15/jun/07 
83 D148 Pupeca Do Mamá: Fraternidade E Tambaqui.  11/ago/07 
84 D149 Benditos Delírios De Meu Pai  12/ago/07 
85 D150 Tem Pai Que É Cego, O Meu É Cego, Mas Não É Não... 13/ago/07 
86 D151 Papai Está Vencendo Na Fé!  14/ago/07 
87 D152 Caio Bom Ânimo De Fé D’Araújo – Meu Pai! 16/ago/07 
88 D153 Darcy Duzilek Foi Morar Com Jesus 17/ago/07 
89 D154 Caio Fênix: É Meu Paizinho! 22/ago/07 
90 D155 Últimos Momentos Do Amigo Darcy Duzilek 22/ago/07 
91 D156 “Jesus Já Me Curou” — Disse Papai Morrendo...  23/ago/07 
92 D157 Dyscrasia: Papai Está Vivendo Morrendo E Morrendo Vivendo!  24/ago/07 
93 D158 O Médico Chegou No Meio Da Madrugada 24/ago/07 
94 D159 Seu Caio Eu Vi A Glória: Hilton, O Anjomeiro.  24/ago/07 
95 D160 O Caminho Da Graça No Hospital 25/ago/07 
96 D161 Mamãe Águia  25/ago/07 
97 D162 Marcel “Dos Anjos” 27/ago/07 
98 D163 Papai Está Rindo…  30/ago/07 
99 D164 Hoje Papai Morreu Duas Vezes! 06/set/07 
10
0 D165 E Quando Tudo Vem De Uma Vez Só?... 13/set/07 

10
1 D166 Teste De Significado: Mamãe, Papai E Sartre! 15/set/07 

10
2 D167 Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas De Alegria! 15/set/07 
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10
3 D168 Sou Filho De Um Trauma 15/set/07 

10
4 D169 Papai: Conhecimento De Deus E Auto-Conhecimento... 15/set/07 

10
5 D170 Papai: Senhor Vicissitude E Senhor Necessidade 15/set/07 

10
6 D171 O Pratinho De Meu Pai 15/set/07 

10
7 D172 Amanhã É Festa No Espírito 15/set/07 

10
8 D173 De Adriana Para Nós: Papai, Mamãe, Eu E As Manas! 15/set/07 

10
9 D174 Fiquei Com Vergonha De Seu Pai 15/set/07 

11
0 D175 Meu Velho Sonhador 15/set/07 

11
1 D176 Paizinho: Essa Seria Só Pra O Senhor! 16/set/07 

11
2 D177 Um Sonho E 31 Lições De Papai – Entre Milhares 17/set/07 

11
3 D178 O Homem Que Não Queria Nada... — Pois Tinha Tudo! 17/set/07 

11
4 D179 Obrigado Por Ter Caído Aqui: Assim Eu Caio! 18/set/07 

11
5 D180 Papai Voltou Para Casa E Vive Alegre Junto Ao Pai 19/set/07 

11
6 D181 Seu Pai – A Carta De Um Amigo! 19/set/07 

11
7 D183 Um Ser-Fruto Que Andava De Muleta E Bengala  23/set/07 

11
8 D184 Meu Encontro Com Seu Pai  23/set/07 

11
9 D185 Os Poemas Que Meu Pai Mais Gostava 25/set/07 

12
0 D186 Papai: Tudo Foi Mais Que Perfeito!... 01/out/07 

12
1 D187 Uma Revolução Sem Dono Humano 30/out/07 

12
2 D188 Israel: A Última Vez Foi Como A 1ª 19/nov/07 

12
3 D189 2007: Ano De Colheita De Santos – Antônio Elias Se Foi... 06/jan/08 

12
4 D190 Que Saudade De Meu Velho! 22/jan/08 

12
5 D191 O Amor É Vivo! 07/fev/08 

12
6 D192 O Jabuti “Missionário” 08/fev/08 

12
7 D193 Uma Pedra Branca Em Porto Ferreira 09/abr/08 

12
8 D194 Novas De Jerusalém: O Espírito De Escravidão Reina Neste Lugar! 26/mai/08 

12
9 D195 O Ensino Do Novo Testamento Na Vem E Vê Tv - Caio 15/jun/08 

13
0 D196 Lições Com E Dos Netos E Umas Férias!  15/jul/08 

13
1 D197 Uma Palavra Aos Mentores Do Caminho Da Graça 15/jul/08 
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13
2 D198 Aceito A Acusação!  23/jul/08 

13
3 D199 Para Adriana: Minha Mulher E Namorada!  31/jul/08 

13
4 D200 Como É Bom Ser Pai E Ter Tido Um Pai! 10/ago/08 

13
5 D201 Mateus Me Consola E Me Alegra! 11/ago/08 

13
6 D202 Morre Irv Chambers – Carta De Leighton Ford  10/set/08 

13
7 D203 Um Ano A Mais Com Papai, O Grande Cumarú! 14/set/08 

13
8 D204 Na Companhia De Papagaios!  26/out/08 

13
9 D205 Nas Voragens Do Mar Do Inconsciente 05/dez/08 

14
0 D206 Gideão E A Laje Lá De Casa 05/dez/08 

14
1 D207 Mamãe: Um Ente Do Evangelho! 16/jan/09 

14
2 D208 A Luz No Hospital 07/fev/09 

14
3 D209 Lukas, Meu Amado Profetinha 27/mar/09 

14
4 D210 Reflexões E Memórias Do Futebol  26/abr/09 

14
5 D211 A Mulher Com Quem Sonhei Dorme Na Minha Cama – Aniversário De 

Minha Mulher, Adriana! 05/mai/09 

14
6 D212 Viva O Ócio Criativo E Contemplativo! 25/mai/09 

14
7 D213 A Salvação Do Castor Faio Cabio… 26/mai/09 

14
8 D214 Papai, Sadhu Sundar Singh, Mackintosh E Melquizedeque! 03/jun/09 

14
9 D215 John Stott E O Casquinho...  04/jun/09 

15
0 D216 Anjos Como Gente No Hospital! 07/jun/09 

15
1 D217 Tempo De Qualidade E Qualidade Como Tempo! 11/jun/09 

15
2 D218 Para Quem Se Importa Em Como Me Sinto…  18/jun/09 

15
3 D219 Minha Gratidão Por Alguns Amigos De Sempre...  28/jun/09 

15
4 D220 Minha Alegria Com Muitos Irmãos! 12/jul/09 

15
5 D221 Quero Água, Mas Tenho Meu Modo De Pedir... 07/ago/09 

15
6 D222 O Livro Da Minha Mãezinha Está Pronto... Você O Quer?...  23/ago/09 

15
7 D223 Acabei De Receber Flores! 24/set/09 

15
8 D224 Ciúme Como Sintoma, Síndrome De Onipotência Como Causa! – Meu 

Caso Em Particular!... 09/out/09 

15
9 D225 O Site Atacado, O Matrix E As Estátuas Falantes... 11/out/09 

16
0 D226 Caio, Você Não Gosta Dos Caras Que Você Denuncia?... — É A Pergunta 

Que Muitos Me Fazem... 21/nov/09 
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16
1 D227 O Apocalipse Das Igrejas  07/dez/09 

16
2 D228 Meus Paraísos Caóticos! 20/dez/09 

16
3 D229 Movimento Pela Regeneração Da Igreja Na História 22/fev/10 

16
4 D230 O Caminho Da Graça Saiu Da Adolescência Na Nigéria! 03/mar/10 

16
5 D231 Estamos Em Aco: Cidade Da Era Do Bronze, Do Livro De Juízes E Dos 

Cruzados... 25/mar/10 

16
6 D232 Se Um Dia Você Viajar Comigo... — Fique Sabendo Antes...  29/mar/10 

16
7 D233 Agora Querem Usar A Minha Boca... 24/abr/10 

16
8 D234 Tempo De Escrever E Tempo De Escrever Menos... - Caio 31/mai/10 

16
9 D235 Marina Oliveira Figueira Videira Silva — Caio - 3/10/10; Saindo Para 

Votar Em Você!  12/jul/10 

17
0 D236 O Choro Que Vem Antes Da Ressurreição 03/out/10 

17
1 D237 Notícias Do Meu Filho Lukas No Céu! — Uma Crônica De Pobrezas 

Paternas!  11/jan/12 

17
2 D238 Casa E Vida! 12/jan/12 

17
3 D239 Treze Anos Depois... 28/fev/13 

17
4 D240 A Semente, O Site, Você E Eu!  27/mar/13 

17
5 D241 Estou Aqui Na Graça De Deus!  20/jun/13 

17
6 D242 Sobre Minha Saúde. Sim, Muitos Têm Escrito E Perguntado Todos Os 

Dias. 20/jun/13 

17
7 D243 Leiam Uma Pequena Narrativa Do "Meu Filho" Marcelo Sobre O 

"Caminho Da Graça".  17/nov/13 

17
8 D244 Vídeo: A Semente, O Site, Você E Eu. | O Portal Dos Invisíveis. - 

Www.Caiofabio.Net  06/abr/14 

17
9 D245 Transcrição Da Entrevista Do Caio Ao Danilo Gentili, No "The Noite". 04/ago/14 

18
0 D246 Debate - Caio Fábio X Paulo Coelho - 1997 17/jan/19 

18
1 D247 Entrevista Para A Revista Comunhão  06/abr/18 

18
2 D248 Brasil, Um País Evangélico. - Revista Istoé/1321 - 25/01/1995  11/ago/20 

18
3 D249 1º Informativo Mensal Da Aevb - Associação Evangélica Brasileira - 

Inicio Da Década De 90. 11/ago/20 

 


