


lmeliciosidade 
lPopula:a-

Este número dos CADERNQS seria dedicado ao tema Religião e mudança 
social , assunto do Último seminário, são Paulo, agosto passado. As 
comunicaçÕes f e i tas , e os deba tes , mo s traram que embora no contex
to das mudanças sociais , o assunto predominante r e lacionava-se com 
a religiosidade popular. Estamos, assim, dentro de uma certa ten 
dência que se reflete atualmente em muitas pesquisas e publicaçÕes 
no campo das ciências sociais. 

O pr imeiro artigo descreve o espetáculo - capaz de invejar Silvio 
Santos - de três tipos pentecostais de "salÕes de milagres" que 
atraem multidÕes bem no centro de uma metrópole secularizada, como 
se diz de são Paulo. Beatriz '1aria Kerti e 'laria ClaÚdia Costa "fel 
lo analisam o culto, o comportamento dos fieis, a doutrina, as cu
ras e as relaçÕes destes elementos entre os três salÕes. 

Jose Jeremias de Oliveira Filho contribui com algumas notas teori
camente importantes no campo da sociologia das seitas, a partir de 
pesquisas que há tempo vem realizando sobre a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. 

"Os dois caminhos". Trata-se de um famoso Quadro tradicional - a 
expressão gráfica de um maniqueísmo ao quai não escapa nenhum deta 
lhe do comportamento do crente diante da escolha entre o bem e o 
m&l, a salvação e a perdição, literalmente documentado com versícu 
los bÍblicos . Duglas Teixeira Monteiro é o coordenador da pesquisa, 
que conta com uma equipe de de z colaboradores. Reproduzimos, com a 
redução necessária o quadro referido. O original, em cores, desta
ca uma sér ie de elementos curiosos e muito bem arqu i tetados dentro 
da concepção do seu autor ou autores. "Os dois caminhos " pode ser 
adquirido na Livraria Evangélica, rua da Constituição 14, Rio de 
Janeiro, cujo diretor, o rev.David .Glass, foi entrevistado pela 



equipe e forneceu alguns exemplares para o Seminário do ISER. 

~aria CecÍlia França, geÓgrafa, escreve sobre a geografia rel i gi osa, 
analisando teórica e praticamente alguns aspectos da s romar i as de 
Pirapora do Bom Jesus e de Aparecida. 

Finalmente, Pedro Ribeiro de Oliveira, em Movimentos Carismáticos 
na América Latina: uma visão socio lÓgica, trata de duas expr essÕes 
da religiosidade popular: o pentecostalismo (ou pent ecost i smo ) da 
área evangélica, ã luz das hipóteses de · EmÍlio Wi llems e de outros 
estudiosos, e da "renovação carismãt i ca" · ou "pentecostali smo cató
lico", e EropÕe novas hipóteses a par tir do pentecos tismo como re
presentaçao simbÓlica. 

Esperamos que a publicação destes artigos aprofunde o i nt er esse 
por estudos e pesquisas nessa área. Na medida do po ss í vel , os CA
DERNOS DO !SER esperam publicar outros trabalhos no me smo campo, 
assim como Notas e Not{cias e informaçÕes sobre Li vr os e Pesquisas 
na ãrea da religião. Não hã esEaço para d ivulgar ou comentar tudo 
quanto se publica sobre religiao no Brasil, ma s estamo s desafiando 
os membros do !SER e os leitores a enviarem seus comentários e no 
tícias. Estamos fazendo o possível e este número jã sa i maior do -
que o anterior. 

Waldo Cesar 



NOTAS 
& NOTÍCIAS 

Ultimo Seminãrio do ISER: Reli-. 
gi ão e mudança social 
"Religião e ~a social" foi 
o tena do Últim:> Seminário do 
!SER, realizMc> de 15 a 17 de 
agosto passado, no Instituto Me 
todista, em são Paulo. Cerca ae 
30 pessoas, incluil'Xk> elel'entos 
de Recife, Vitória, Rio, São 
Paulo e Porto Alegre, partici~ 
rélll do enoontro. -

k:J lado do debate do tena cen
tral, esoolhido em função do 
Projeto !SER (V. notícia a:lian
te), o ~io cxntou cx:m ca 

. torze a:::municações scbre pes-
quisas ~ se realizam ro catpO 
da religioo. Abrém}errlo cx:mo te 
mas ~ religiosidade ~ ,re-= 
ligiao e ideologia. e religião e 
mudança social , forélll apresenta 
das info:rmações sobre pesquisas 
nos seguintes assuntos: 

FunçÕes do penteoostalisro na 
sociedade gld:>al (Gerd uwe Klie 
v-er) ,Tendas de milagres por cu-= 
ra divina (Beatriz Kerti e Ma
ria ClaÚdia <;os ta Mello, publi
cada neste nunero) ,Transfónna
ções da ranaria em Ban Jesüs do 
Iguape (Pe.Aléssio Cabras) ,O~ 
pel dos Exus nas sei ta::; afro- -
brasilei ras (Liana Tri.Irlade) ,Os 
doi s caminhos ,análise de um ~ 
dro trérlicional (Duglas M:llltei-:: 
r~ , publicédo neste núrero) ,Flm 
çoes do catolicisro pcpular (Al-:: 
ba Maria Guimarães) ,Expressões 
oorporais no r i tual dos cultos 
afro-brasileiros (Cecile Triooi 

~) • O MessianiSIID na Cidade E
clética do Mestre Ydcaanan (Eu
rípedes), Linguagem protestante 
cx:mo fonna de repressão (Rubem 
Alves) ,Os C\lrsilbos da Cristan
dade (Benedito Gil) ,Tipolo
gia do clero de sr.:, Paulo (Ma
riano Baraglia), Literatura e 
prc;testantisro (Elter Maciel), 
Prãtica educativa de oolégios 
protestantes no Brasil (Jether 
Ramalho) e Educação dé base e 
!llldança social (Luiz Eduardo 
wamerleyl. 
A maioria das apresentações fo
rélll feitas pela equipe do Centro 
de Estudos da Religião (em orga
niz;:ção na época) , sei:> a ooorde 
nação do Prof .Duglas Teixeira -
M:mteiro. Durante o Seminário ,13 
pessoas se inscreverélll cx:mo no
vos merrbros do !SER. 

Prõximo Seminãrio: Religião no 
B~asil - crit~rios para uma poli 
t1ca de pesqu1sas e suas priori= 
dades 
De 5 a 7 de dezenbro realiza-se 
o próxino Seminário do ISER,nova 
~te no Instituto Metodista de
Sao Paulo. O tema central, Reli
gião no Brasil - critérios para 
uma pol{tica de pesquisas e suas 
prioridades, será introduzido por 
elerrentos que possan interpretar, 
em termJs pessoais e/oo. de suas 
organizaqões, as possibilidédes 
e dificuldades que tân encontra
do, em tenros teórioos e oráti
.oos, no estudo e peRqUi!'a · do fe-



riJneno religioso oo Brasil. 

Haverá téllbém apresentação de 
pesquisas na área da religião, 
além de sugestões para o pro
grcrna. Cb ISER oo próxirro aro. 

Religião tem novo centro de es
tudos 
Foi f\.U'ldérlo em são Paulo, em 28 
de agosto passado, o Centro de 
Estudos da Religião, constitui
do iniciall!ente p:>r um <Jrupü de 
cientistas sociais de Soo Paulo 
e Carrpinas , que há terrpo se de
dicam à pesquisa nesta área. 

A pri.neira diretoria eleita foi 
crnp>sta pelas seguintes pes
soas: diretor-presidente, Du
glas Teixeira M::>nteiro, tero.o 
cxrco suplente Maria Cecilia 
Fran;:a; diretor-administrativo, 
Beatriz Muniz de SOuza e Edênio 
Valle (suplente); diretor-exe
cutivo, Llsias Nogueira Negrão 
e Jai.ne Trosaoo (suplente). O 
Consellx> fiscal é oonsti tuldo 
p:>r ürl.z Eduardo Wanderley, An
tônio Carlos Boa Nova e Aléssio 
cabras. 

O novo órgão tem cxrco cbjetivo 
criar CXll'XllçÕes para estudos de 
caráter interdisciplinar na área 
das ciências da religião e pre
tende mant.&-se em estreita ooo . 
peração a::m ISER. -

Catolicismo popular ê tema da V 
Semana Teolõ~ica 
Que significa "pq;llllar" no cato 
llciSI!O pcpul.ar? Que significa
"catoliciSI!O" no catoliciSI!O PC> 
pular? can estas duas perguntaS
chave, que serão introduzidas 
por Waldo Cesar e I.ealardo Boff, 
terá inicio em 17 de fevereiro 
prÕxirro, em Petrópolis, a V Se
mana Teológica, prarovida pelo 
Centro de Investigação e Divul
gação (CID) • 

Após estas duas preleçÕes, 

outras onze, oos dias seguin
tes , abrangerrlo vários aspec
tos do "catoliciSIOC> p:>p.llar" ,se 
rão debatidas entre pérlres catõ 
lioos, no Convento Madre Regina. 
Mentalidade p:>p.llar e rrentalida
de biblica, Interpretações do ca 
tolicismo popular no Brasil,His
tória_e futuro do catoliciSI!O
p:>pular1 serão apre sentados p:>r 
Carlos Mesters, Alberto Antoniaz 
zi, Riolando Azzi e Francisco c-: 
R:>lim. Reação do catolicisn o 
oficial face oo catolicisno p<:> 
pular e deste face ao oficial -
são os temas de Pedro Ribeiro de 
Oliveira e José Maria Tavares. 
Edénio Valle falará scbre Psico 
logia social e catoliciSI!O pcpÜ 
lar; J .B.Libânio sd:>re critérios 
de autenticidade do catoliciSI!O; 
e o tema de Eduardo Hoornaert 
será catoliciSIOC> popular , alie
nação, libertação. As duas Últi 
mas preleções,de Hildefonso Sil 
veira e Abdalazir de M::rura, tra 
tarão de dois discutidos vultos 
do catoliciSI!O popular, Padre 
clcero e Frei Damião. 

Religião e desenvolvimento na 
IECLB 
Scb o patroclnio da Conissão de 
Resp:>nsabilidade PÚblica da Igre 
ja Evangélica de Confissão Lute=" 
rana oo Brasil (IECLB) ,form:JU-se 
em são leop:>ldo um grup:> de pes 
quisa sócio-religiosa. O grup:> ~ 
oamposto de professores e estu
dantes de teologia e sociologia, 
propÕe-se a analisar a relação 
entre religião e desenvol v irrento 
na sua igreja e a atuação desta 
no contexto social brasileiro.O 
pri.neiro projeto, planejado e 
executado pela estudante de so
ciologia Dornalli L.Purper,visa 
verificar em que rredida a rela
ção entre a elaboração teórica 
e a ação da IECLB apresenta ~ 
rência. Isto foi feito através 
de tma E!n:illete entre pastore.s e 



lÍderes, oo lado da obse:rvação 
direta do trabalho social reali 
zado nas a::munidades. Os prirrei 
ros resultados desta pesquisa
deverão ser apresentados ein iní 
cios de 1976. Um segundo proje= 
to, dirigido pelo professor de 
sociologia de religião, Gerd 
Uwe Kliewer, dirige-se à base 
a::muni tária, pretendendo, atra
vés de um levantarrento e uma 
en:JUete na a::munidade evangéli 
ca de sã:> LeopoldO 1 analisar a 
integração dos nerbros na sua 
a:rnunidade e a função social 
de sua fé. Os trabalhos são 
realizados com a colaboração 
dos estudantes da Faculdade 
Evangélica de Teologia de Soo 
Leopoldo. 

Candomblé serã filmado por pro 
Qutora norte-americana -
Com o propósito de oferecer 
uma visro única e sem preceden 
tes da religioo afro-brasilei= 
ra, a Talking Eye Filrrs (l'bva 
York) vai pcttrocinar um docu
rrentário de 52 minutos, colori 
do, sobre o candatblé na Bahia. 
o filrre pretende captar todas 
as ricas manifestações visuais 
e musicais do candomblé e reve
lar aspectos antropológicos e 
culturais do negro na América 
do Sul e a relevância social de 
suas práticas religiosas. 

A filmagem será feita em Salva 
dor, no prÓXimo ano, e terá a
duração de 4 meses. SoQ a dire
ção de Wendy Shaull, tendo Ben
jamin Reeve cx:rco diretor. de san, 
o projeto contará oom a assesso 
ria do teatrólogo brasileiro -
Abdias do Nascirrento. Wendy 
Shaull, graduada em artes pelo 
Art Institute de Chicago e em 
fotografia pelo Institute Fran 
çais de Photographie de Paris~ 
foi residente no Brasil quran
te vários anos. 

Suplemento especial: cem anos 
de religião no Brasil 
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O jornal O Estado de São Paulo, 
na série de suplementos CXIlleiT()

rativos do seu centenário, dedi 
cou o n9 35 (30-8-75) ao tema -
Cem anos de religião no Brasil. 

A apresentação do suplemento, 
elaborado por Hélio Damante,diz 
que o estudo ,partindo de um qua 
dro da religiosidade popular, -
até chegar ao processo de secu
larizaçro, da cidade de S.Paulo, 
resurro os "rrcrnentos decisivos 
da vida religiosa do país e de 
seus reflexos no contexto e no 
contrato social". "Entre o Con
cílio de 1869 e o Concílio de 
1961, entre o Brasil patriarcal, 
católico e o Brasil ITCrlerno e 
pluralista, solidificaram-se a 
liberdade e a tolerância reli
giosas" - diz ainda a introdu
ção às seis páginas ilustradas 
do Estadão. 

l'b final, o longo texto afirma 
"que esse largo período poderia 
ser sintetizado certarrente n:J 
Cristo Redentor n:J CorCXJVado, 
''Ironumento inaugurado a 12 de 
outubro de ~931, iluminado à 
distância por Marconi, a cuja 
satbra o Brasil passou a vi ver 
seus anos decisivos." 

Crise econômica ~era crise reli 
giosa 
O Boletim Cambial de '16/17 de 
março de 1975 publica, sob o 
titulo acima, a seguinte n:Jta, 
transcrita na Integra: 

"Em determinadas cidades da Ale 
manha Ocidental, os tabeliães -
andam rrui to oCupados. Soo filas 
e mais filas de gente esperando 
para declarar que deixou de pe!:_ 
tencer a esta ou aquela religi
oo. Com isso, encerr~ a cbri
gatoriedade do pagéllleilto de im
postos à Igreja,que é inposta 
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p::>r lei a todos os que profes
Sélll determinada religioo.o flu 
xo dos que se IOOStram desencan 
tados cx:m a religioo salpre -
foi regulado, em grande parte, 
pela situaçoo eoonâni.ca. Desta 
vez, porém, transfoll'OClU-se em 
verdérleira exurrada p::>is os 
fiéis descx:t>rirélll que a refor
ma tributária do inicio do arx:>, 
ao invés de diminuir ,aurrentou 
o peso da carga. Grande parte 
deles, que de qualquer maneira 
jamais havia pi'l.~sado por perto 
de qualquer igreja, aprOV'eitou 
a oportwlidade para dispensar 
os privilégios de associaçoo a 
determinada crerça religiosa. 
can .isso, aceitam a o:mtrapar
tida: negativa de um casarento 
e de um funeral religioso, ba
ti SilO para seus filh::>s. 

Os i np::>stos para a manutençoo 
das 9ci tas religiosas existem 
desde 1918,na Alemanha, quando 
houve a separaçoo entre Igreja 
e Estado. can o oorrer dos anos, 
esses inp::>stos forélll aunentan
do. Em 1930., chegavélll a 5 p::>r 
cento do Inp::>sto de Renda; em 
1952, representavam 6 p::>r cen
to e atualrnente , deperrleOOo da 
regioo do pais, chega a 9 ou 
10 [XlZ' cento. As várias deix::rn!. 
naçoes religiosas aproveitaram 
a onda da prosperidade ea:nêmi. 
ca e pode-se eno:mtrar evidên= ' 
cia de sua riqueza p::>r todos 
os cantos- igrejas m:Jdernas, 
algumas das quais podem até 
ser oonfundida.ti cx:m cinemas; 
jardins de infância 1 escolas, 
mspi tais e religiosos vi vendo 
nu.lito bem. Em 1974, os inp::>s
tos reoolhidos pelos católioos 
e protestantes chegarélll a 7.150 
milhões de maroos, 10 por cen
to a cima do rea::>lhido no arx:> 
anterior. Os inp::>stos represen 
tél1l 90 p::>r cento da rerxla das
deocminaçÕes religiosas. OUtros 
5 p::>r cento pr<:JVân de roletas 

e planos de recolhimento de fun 
dos; o restante é proporcionado 
pelo Estado. Os representantes 
das várias religiões negam que 
estejélll nadando em dinheiro. 
Além de terem que arcar cx:m o 
custo da construçoo e fllannten -
çoo de grande variedade de :ilrÓ
veis, as religiões da Alemanha 
Ocidental são, em grande parte, 
respOnsáveis pelo trabalho de 
assisténcia social desenvolv~do 
no país e no exterior. Aproxima 
darrente 60 p::>r cento da reoei tã 
recebida pelos protestantes é 
gastêl em salários dos clérigos 
e equipe administrativa, além 
de trabalhadores em suas numero 
sasinstituições . -

Os prote.stantes têm 28 milhões 
de seguidores , mais oo rrenos 
soo mil a mais do que os católi 
oos. Porém isto n00 torna a -
Igreja protestante a mais rica 
das duas;os protestantes, de rro 
do geral, estão rrelhor de vida
que os católicos. Os protestan
tes , p::>rém, são rrenos apegados 
à religião. No ano passado, 
210.000 deles abriram mão de 
sua afiliação r e ligiosà, nÚ!rero 
mais alto desde o término da 
guerra. o total dos que deixa
ram o catoliciSIIO n00 foi publi 
cado mas calcula-se esteja em
torno de 65.000. Em 1975 , estas 
cifras estão subirrlo assustado
rarrente. Em um distrito de Ham
burgo, a taxa de canoelarrentos 
subiu 39 por cento em relação a 
janeiro de 1974 e,em Franckfurt, 
o aurrento foi de 22 p::>r cento. 
Para grande núrrero de pessoas ,a 
rrelhor maneira de ea::>nanizar 
não é reduzir na alirrentação ou 
desfrutar de férias mais rrodes
tas - e sim, eliminar a obriga
cão de pagar i.J1T-osto às igrejas': 



PReligiões nio-cristis": cri
ticado o uso do termo 

O uso cada vez mais cx::rnun do 
tenro "religiões não-cristãs" 
foi criticacb durante a reunião 
do Ccrnitê-executivo da Federa
ção Murrlial Luterana, pelo seu 
vi oe-presidente, dr. Sori tua Na
baban, da :irrlonésia. 

COnsiderarrlo que a expressão 
nasoeu quarrlo o cristianiSI!O 
era uma religião daninante, Na
baban vê nela uma referência de 
caráter negativo e in:ielicada, 
sobretudo numa época de enterrli 
rrento e de diálogo entre dife-
rentes fonnas de crerça, e su~ 
re que se fale sirrplesrente de
"outras religiões" ou "outras 
religiões IllliXliais." (LWF Infor
mation, Genebra) • 

Bruxaria: deve tomar~se a se~ 
rio o congresso mundial? 
Até a dlegada de milhares de 
participantes do I Corv;Jresso 

·Murrlial de Bruxaria, realizado 
há pouoos neSPs em Bogotá, não 
se parecia tanar o enoontro mui 
to a sério. Para alguns tratava
se de uma aproximação cientifica 
do oonhecirrento dos mistérios do 
mundo imaterial. Para outros, o 
oonclave não passava de uma di
versão inensa, CXIrO qualquer ou
tro grarrle espetáculo hU!IDdsti
oo. 

A reação religiosa oficial foi 
de oorx1P..nação e inclui jUlgé~re!! 
tos (desmentidos pelas organiza
ções turísticas) sobre a utilida 
de de tal reunião para o presti= 
gio internacional de um pais de 
grarrle maioria católica ranana 

· CXIrO a COlânbia . O jornal El Ca
tolicismo mamou O oongre?SO de 
"retrocesso cultural." Já um Pa§ 
tor evangélioo disse à sua con-
gregação que todos se preparas-

sem para o fim do m.mdo, cujos 
rranentos finais se aproximavam. 

a:m:mtaristas mais sérios amam 
que o enoontro internacional so
bre bruxaria serviu para por a 
nu a realidade religiosa da Amé
rica Latina, o vazio espiritual 
e a superficialidade da evangeli 
zação cristã. Uma ooisa é certa-; 
diz o a::rrentário, o congresso 
"deve servir para um estudo sé
rio da religiosidade pcpular na 
Anérica Latina, ignorada pelas 
igrejas e alinentada pelos gover 
nos CXIrO um instrumento a mais
de daninação. " (Rápidas, s.:in Sal 
vad:>r). 

Exorcismo defendido pelo Arcebis 
po de Cantuãria 
Se realizado no contexto da ora
ção e jamais ante l.llllél grande au
diência, o exorcisro "pede ser 
praticado sábia e cuidadosarren
te" - declarcu Donald Coggan, 
arcebispo de Cantuária. o prela
do anglicano defendeu o direito 
de a Igreja praticar o exorcisro 
em certos casos , quarrlo se oons
tatar que os recursos da nedici
na não são efetivos. 

O assunto está IX)Varrente ,em voga 
na Inglaterra depois que um cida 
dão demente de wakefield, após -
uma intensa sessão de exorcisro, 
assassinai sua esposa.o arcebis
po alega que as forças do mal 
são grarrles e é preciso pensar 
positivarrente sobre elas e desoo 
brir CXIrO enfrentá-las. (Rápidas, 
San Salvador) . 

O cepticismo de Jorge Luis Borges 
O escritor Jorge luis Borges deu 
este alX) uma série de entrevis
tas ooletivas a intelectuais cxn 
vocados pelo Centro de Art:es e -
Carunicação (CAYC) de Buenos Ai
res. Apesar de sua aversão a gr~ 
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vadores e a microfones ,Borges, 
agora cxm 76 anos de idade,c:e
go, IOOStrou-se do:oo de um refi 
nado senso de humor e divertiu 
sua platéia cxm saldas inespe
radas e evorou fases desconhe
cidas de sua vida e pensarrento. 
Afinoou que o plágio !lOO exis
te, faloo de sua infância,suas 
crises de in.c;Ônia e queixou-se 
de que as pessoas o tanam dE!ll'a 
siadalrente a sério. -

A :oot!cia, publicada por Sete 
Dias, inclui a resposta dada 
por Borges a uma jovem que de
sejava saber CXIlO o velho es
critor se definiria em relação 
ao transcerXI.ente: 

- Há uma coisa que sarpre me 
intrigou: CXIlO o senhor se au
todefiniria? ~ um agn:)stico oo 
um metafisico? 

- Eh, agn5stico. Tão agnóstico 
que creio que tudo é possivel 
(risos). Meu pai dizia: o rram

do é tão estranl'x) que possivel 
mente a Sant!ssima Trin:iade -
exista. · E eu acrescento: já 
que riis exist:ilros, porque !lOO 
há de existir tanbém a Sant!s
silna Trin:iade, que !lOO é muito 
mais estranha do que riis? 

- O senhor, mais do que n.:da ,é 
um céptico, verdade? 

- Sim,ou melhor, !lOO? Mas rrun-' 
ca senti, digarros, o desejo que 
sentia esse grarrle escritor d1a 
mado tJnçmurx>, o desejo de ser -
:inortal, essa idéia de que Deus 
é provedor de :iJlortalidade • Eu 1 

ao contrário, penso que Deus é 
provedor de norte, de Jrortalida 
de (se é que, na realidade,exis 
te) • Quando eu digo que !lOO -
creio na outra vida, que !lOO 
creio em Deus , !lOO o digo CXIlO 

uma queixa; ao contrário, - e 
isto terJh:) expressado em mui tos 
poemas meus -, eu o digo CXIlO 

uma esperança. M.rltas vezes ~ 

so: mas que :irrporta o que acon
teça cxm o escri tor sul-america 
:oo Jorge Luis Borges , em meérlos 
do século XX, se afinal de con
tas ele há de ser esquecido, há 
de ser sepJ.l tado total.PEnte e 
nérla ficará do que ele tenha es
crito? E isto me tem servido de 
consolo nos m::xrentos de amargura 
que todos tenos - e qua espero 
outros tenham menos do que eu. 
Evangelização : conteúdo e 
mensaaem 
A Faculdade de Teologia Cris
to-Rei, (S.Leopoldo,RS) ,dirigi
da pelos padres jesui tas, e o 
Instituto de Teologia e Ciênci- ~· 
as Religiosas da Pontificia Uni
versidérle Católica (Porto Alegre 1i 

RS) ~rarove:.:m~ uma SE!ll'ana de re
flexao teologica srore o tE!1l'a 
Evangelização no Brasil hoje: 
aonteúdo e linguagem. A tanáti
ca geral ficou assim distribui
da: 

7 de outubro: Análise da reali
dade: A realidérle brasileira, 
contexto arrbiental da evangeli
zação, pelo Prof.Pe.Mathias MaE_ 
tinha I.enz; A Historia da Evan
gelização como condicionadora 
da realidérle atual, pelo Frei 
Carlos Zagcnal, Cla1cap. 

8 de outubro: Reflexão sobre a 
realidade: A Palavra de Deus, 
conteúdo essencial da evangeli
zação, pelo Pe. Inacio Strieder 
sj; A reflexão eclesial srore a 
evangelização, pelo Pe. Celso 
Queiroz; Teologia luterana e 
evangelização, pelo Pastor Wal
ter Al tmarm; 

9 de outubro: A Prátiaa da evan 
gelização: Evangelização, cnnu= 
nicação e linguagem, pelo Pe. 
Urba:oo Zilles; A prática evan
gelizadora atual: perspectivas 
pastorais , pelo Pe. Illis OJlus
si. 

10 de outubro: Conatusões: A 



.nossa tarefa evangelizadora;pai
nel integrado por representantes 
dos grupos de reflexão dos dias 
anteriores e por professores 
das entidades prarotoras . 

Mestrado em teoloqia 

A Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro já ofe
rece, há alguns anos,a possibili
dade de fazer rrestrado en Teolo
gia, para quem tenha já conclui
do o a.rrso de graduação. Para o 
ano que vem prevê-se, a titulo de 
disciplinas obrigatórias1 o afere 
cimento de a.rrsos sobre prcble=
mas atuais de hermenêutica bÍbli 
ca, exegese de capítulos seletos 
do Antigo Testarrento, guestões 
de, cristologia e questoes atuais 
~e antrcpologia teológica; a ti
tulo de disciplinas eletivas: 
Igreja e mmdo; cx:mmidade ecle
sial de base; questões atuais de 
sacrarrentologia. A duração mini
ma do a.rrso é de 24 rreses, deven
do o aluno obter tnn minirro de 36 
crédi tos. No final do a.rrso deve 
apresentar e defender a Tese de 
Mes~ado, elaborérla sob a super
visao do professor orientador. 
Além disso deve o aluno apresen
tar conhec:irrentos suficientes pa
ra a leitura de textos en lÍngua 
francesa e muna das seguintes 
linquas: in:Jlesa, italiana aJ a-

g 

lema. A anuidérle de 1975 é de 78 
· cruzeiros rrensais por crédito, 6 
vezes por sarestre. Há, entretan 
to, possibilidade de bolsas par
ciais aJ totais. 

Curso sobre vida religiosa 
can a participaçã:> limitada a 
50 alunos e duração de 3 rreses 
(6 de agosto a 6 de nCNerrbro) , 
realiza-se no Rio tnn a.rrso es
pecial sobre vida religiosa, 
prarovioo pela Conferência oos 
Religiosos oo Brasil. 

O programa dividido em semanas 
e sob a orientação de diversos 
especialistas, abrange os se
guintes temas: realidade SÓCio
cultural brasileira; presença e 
atuação da Igreja em nossa his
tória; a atua.xão dos religiosos 
em nossa historia brasileira; 
formas de vida religiosa atra
vés da história; fundarrento bi
blioo da vida religiosa; análi
se teológica do atual projeto 
de vida religiosa; eclesiologia 
e vida religiosa; diferentes es 
piritualidades na vida religio=
sa; psioologia geral aplicada à 
vida religiosa. 

O a.rrso funciona de segun:la a 
sexta-feira, das 8 às 12.30hs, 
no Colégio Divina PrCNidência, 
rua I.cpes Quintas,274. 
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SALOES 
de 

MILA-GRES 
por 

CURA DIVINA 
Beatriz Maria Kerti 
Maria Clãudia Costa Mello 

Comunicação apresentada no seminãrio do I.S.E.R., em 16 de a9osto 
de 1975, no Instituto Metodista,em São Paulo. 

O objeto da comunicação foi o material recolhido sobre certos núcleos 
de atividades religiosas pentecostais que, ã falta de uma melhor de
signação, chamaremos por hora de "SalÕes de~ ilagres por Cura Di vi
na". 

O objetivo inicial do contacto com estes nÚcleos, foi uma pesquisa 
de campo que deveria ser feita por alunos graduandos no Curso de Ci
ências Sociais da U.S.P., para a disciplina de Sociologia da Religi
ão, sob a orientação do Professor Duglas Teixeira Monteiro. Esta 
pesquisa de campo visava a complementação de uma análise que vinha 
sendo feita por estes mesmos alunos sobre uma gravura largamente di
fundida nos meios evangélicos, intitulada "Os Dois Caminhos". A gra
vura seria apresentada a fiéis de várias denominaçÕes protestantes 
tradicionais e a pentecostais, como também a Testemunhas de Jeová e 
a frequentadores destes "SalÕes de Milagres por Cura Divina". Visa
va-se com isto a comparação entre diferentes enfoques interpretativos 
que fiéis de formação religiosa tão heterogênea teriam da representa
ção gráfica dos dois caminhos que conduzem quer ã salvação quer ã 
perdição. 

Ao tentarmos, nos SalÕes de Milagres por Cura Divina, esta técnica 
de aborda~em, não obtivemos o resultado previsto . A apresentação da 
gravura nao despertou nestes fiéis nenhum tipo de interesse, não me-



.,., 
recendo por parte deles sequer uma observação atenta (dado que pode 
ter algum significado). Porém, o fato destes nÚcleos se apresentarem 
como um fenômeno sócio-religioso de aspectos peculiares, fez com que 
prosseguÍssemos a pesquisa dirigindo nossos objetivos no sentido de 
um ~studo mais especÍfico sobre o fenômeno em si. 

O material que passamos a apresentar foi reunido com base em entre
vistas com fiéis e com pessoas ligadas ã organização destes núcleos 
(pastores, presbÍteros, diáconos e auxiliares), em material impresso 
adquir i do nos próprios salÕes, em fitas gravadas durante cultos e na 
nossa prÓpria experiência em contacto com estes grupos durante o pe
rÍodo de um mês e meio. 

1. Os nücleos: localização e estrutura 

Ebram três os nÚcleos observados, que trataremos simplesmente por 
nÚcleos !,II e III. 

Os nÚcleos I e III se localizam no centro de são Paulo e o núcleo II 
num bairro afastado na zona sul da cidade. O-nÚcleo I é o mais antigo 
deles, tendo sido fundado em 1962; o núcleo II surgiu como uma filial 
d~ I, em 1969, e no decorrer de nossa pesquisa os dois grupos se des
ligaram e II passou a operar autonomamente; não mantendo mais nenhum 
tipo de vínculo jurÍdico-legal com I. O nÚcleo III é o mais recente, 
criado há mais ou menos dois anos; sempre funcionou como um '~inisté
rio independente". 

Cada um destes nÚcleos mantêm filiais - "trabalhos" - na grande São 
Paulo , cuja orientação é inteiramente determinada pela sede. Além 
destas, possuem, em outros estados, filiais que aparentemente gozam 
de certa autonomia. 

Todos mantêm ainda vários programas de radio em estaçÕes de São Paulo 
e em algumas capitais de outros estados. 

Nos três casos os núcleos funcionam em instalaçÕes improvisadas. Nos 
casos de I e III são construçÕes velhas, em deterioração, peculiares 
ã zona decadente central de são Paulo. No caso de II, as instalasões 
são adaptadas, porém mais cuidadas. Os edifícios e terrenos cont~guos 
de I são propriedade do núcleo. 

Nos três salÕes existe um núcleo permanente de funcionários, os quais 
na maior parte dos casos, são voluntários que têm ocupaçÕes fora do 
nÚcleo. Dentro desse nÚcleo permanente de "obreiros", a hierarquia é 
bem definida. A figura principal é a do pastor, fundador e presidente 
do nÚcleo. Nos casos de I e III, este pastor principal é conhecido 
como "o missionário", e a ele é atribuído o maior Índice de curas e 
milagres, o que faz dos cultos que contam com a sua presença os mais 
concorridos pelos fiéis. Abaixo do pastor seguem os presbíteros, os 
diáconos - que também desempenham funçÕes religiosas - e os auxilia
res. A estes Últimos são atribuÍdas as funçÕes de policiamento, lim
peza e coleta de donativos. 
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2. A clientela : faixa pobre da população 

Quanto ã composição da clientela, os nÚcleos I e III se asseme l ham . 
Ambos apresentam uma clientela flutu ante, salvo um pequeno número re 
lativamente permanente de fieis. Grande parte destes e l emen tos es t á 
fazendo a "Campanha dos Sete Dias" (no caso de I) ou a "Campanha da 
Vitória" (no caso de III), nas quais se bus ç:a a obtenção de uma ·gra
ça, ou a resolução de algum problema , através da frequência a pelo 
menos um culto diário por sete dias seguidos. O nÚcleo II apresent a 
uma clientela aparentemente permanente - .embora menos numeros a que 
nos outros casos - muito semelhante a das igrejas pro tes tantes histó
ricas. Existem laços de parentesco e amizade entre os fieis e o rela
cionamento entre eles e os obreiros é informal e ami gável . 

Nos três casos pudemos observar que os frequentador es des t es salÕes 
pertencem ã faixa sócio-econômica menos favor ec ida da população.Entre 
os fieis entrevistados, a renda mensal media famil iar é de Cr$1.000 , 
e todos mo.ram em zonas periféricas da grande s ão Pau lo, de onde se 
deslocam exclusivamente para a visita ao salão. 

3. A doutrina: pentecostal 

Os três nÚcleos se auto-denominam de "Igrejas Pentecostai s". A presen 
ça do elemento caracteristicamente inspiracional (pent ecos t al) ex is t e 
nos três nÚcleos. Hã o desprezo pela ciência e pe la técnica. SÕ o Es 
pírito Santo ensina e tem poder. Qualquer pessoa pode ter os dons do 
Espírito Santo desde que seja revelado por Ele. De um modo geral, na 
opinião da clientela todas as igrejas pentecostais são " igualmente 
boas". Entretanto, nos três casos, a diferença apon t ada entre es te s 
nÚcleos de cura e as outras igrejas pentecostai s é P. de que "Jesu s 
aqui e mais forte, esta Igreja tem mais poder" ••. E ainda: · " aqui nÓs 
batemos palmas porque a BÍblia ensina que devemos l ouvar o Senhor com 
o instrumento de dez cordas". Segundo informaçÕes de um presbÍter o do 
nÚcleo II, todos os pentecostais são irmãos; e a f requência dos fiei s 
a outras igrejas pentecostais é permitida desde que o rebanho não 
abandone a igreja onde foi batizado. Por pentecostai s ele entende t o
dos os que foram batizados por ~ersão nas águas, crêem no bat ismo do 
Espírito Santo e nos dons que Ele pode revelar. 

Os três nÚcleos apresentam intensa atividade relig io sa. No s casos I e 
III há três cultos por dia com a duração de três hor as cada um. No 
nÚcleo II realizam-se dois cultos diários que duram, cada um, duas 
horas. 

4. A ênfase: cura divina 

Diãriamente, nos três salÕes, são realizados "cultos pÚbli r.os " cuj a 
ênfase é a cura de todos os males físicos e mentais que, segundo a 
doutrina pregada, "não passam de danaçÕes, obras de Satanás" . O cu lto 
pÚblico se desenvolve com a participação ativa e gr adativ amen t e mais 
entusiasmada dos fieis que oram, cantam, batem palmas, gr itam exc l a
maçÕes de glorificaxão e eventualmente apresentam um compor tamento 
peculiar ã inspiraçao do Espírito Santo, falando est ridentemente em 



lÍnguas es tranhas . Estas manifes taçÕes acontecem de fo rma desordenada 
e. muitas vezes alheias ao sentido da pregação que estã sendo feita no 
pÚlpito. O culto pÚblico atinge seu c límax no momen to do exorcismo··, 
q~ando o Espírito Santo se manifesta; e pela simples imposição das 
maos dos obreiros sobre a cabeça cl;os fieis, quando todas as enfermi
dades e todos os males são afas t ados . Imediatamente apôs o exorcismo 
o dirigente do culto oferece aos " irmãos que ainda não se entregaram 
a Jesus" a oportunidade de levantar uma das mãos, ges to que s imboliza 
a "aceitação de Jesus", ou seja , a conversão naquele momento. 

5. Os cultos : tipos 

Os entrevis tados ligados ã organizaçao dos nÚcleos I e II estabelecem 
uma distinção entre vários tipos de culto: "cultos pÚblicos", os mais 
frequentes, nos quais pregar-se-ia um Cristo que cura, salva e liber
ta, e no qual não haveria ênfase nas proibiçÕes e limitaçÕes da vida 
do crente, na i mposição de normas, mas sim na apresentação de solu
çoes. 

Os " cu l~os de doutri~a~ ~ealizados uma vez poE semana nos nÚcl:os I 
e II, so podem ser d~r~g~dos por pastores e sao baseados na le~tura 
'das Escri turas . "Culto de oração" (citado também por fieis do nÚcleo 
II) seria um culto sê para crentes. 

Esta distinção formal parece-nos puramente teórica, jã que o encami
nhamento dos cultos depende, segundo estes mesmos i nformantes, de 
quem os estã presidindo e de quem os estã assistindo. Em todos os ca
sos por nôs observados nos nÚcleos I e IIJ a di s tinção entre "culto 
pÚblíco" e " culto de doutrina" não pode ser feita com clareza. No nu
cleo III sê são realizados cultos pÚblicos nos quais, neste caso es
pecÍfico, inexiste qualquer ênfase doutrinaria. 

Os fieis entrevistados também não conhecem estas distinçÕes: "todos 
os cultos são iguais e poderosos" ••• "todos são cultos pÚblicos, to
do mundo pode participar ••• " 

Nos nÚcleos I e III os cultos presididos sê por presbÍteros e os cul
tos que contam com a presença do '~issionârio" apresentam um encami
nhamento totalmente diferente. Nos primeiros, o objeto da pregação é, 
alem da cura, a ênfase anti-católica, anti-espirita, anti-macumba. No 
caso de I prega-se também sobre o comportamento moral e o mundo do 
crente. 

Os cultos em que oMissionârio prega, sempre são iniciados por outros 
. obreiros, que vão "preparándo o ambiente" para a chegada do Missioná
rio. Estes cultos sempre contam com um maior número de fieis e o cli
ma criado é o de excitação crescente, para que o salão "esteja bem 
poderoso quando o Missionário chegar". Em geral o maior número de ma
nifestaçÕes de glossolalia se dâ nestes cultos e a excitação gradati
vamente maior chega ã histeria, no momento da entrada deMissionário. 
Dentre 0s caso observados, tanto o~issionârio de I quanto o de III 
não colocam em suas pregaçÕes questÕes pertinentes ã religião em si, 
mas ao crescimento do nÚcleo em termos materiais, e ã participação 
das pessoas em "campanhas" que "ajudam a obra do Senhor". 
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6. Outras ênfases: a contribuição em dinheiro 

A ênfase principal nos discursos em cada um dos nÚcleos ê nitidamen
te diferente. No nÚcleo I, a tônica ê o medo, o terror da condenação 
das trevas, da possibilidade do inferno. A ênfase na cura ameniza a 
exortação aterrorizante. A cura ê identificada com a salvação. são 
condenados todos os "vícios -católicos" (cigarros, bebidas, jogos -
principalmente a loteria- uso de roupas i nadequadas e a televisão). 
Macumba, espiritismo e maconha são obras do dernônio. A conexão entre 
o milagre da cura e a conversão fica clar.a com o testemunho de um 
fiel: "depois que se vê um milagre, não se ê mais o mesmo". A cura 
sempre ê um milagre, tanto quando ê obtida no momento do exorcismo no 
final do culto, quanto quando obtida através de "campanhas" promovi
das pelo nÚcleo. Além da "Campanha dos Sete Dias", já menc ionada, há 
no nÚcleo I a "Campanha da Fê" : são distribuídos envelopes impressos, 
dentro dos quais o fiel deve colocar Cr$50,00 ou mais para receber as 
oraçÕes do Missionário por um ano. Para a "Campanha da Benção", os 
fiéis recebem um "carnet" de prestaçÕes que devem ser pagos mensal
mente durante vinte meses (no caso das pre s ~açÕes serem de Cr$10,00) 
ou durante quarenta meses (se a prestação for de Cr$5,00). Esta "Cam
panha da Benção", que obriga os fiéis a permanecerem em filas inter
mináveis que conduzem ao guichê da tesouraria, ê vista pelos frequen
tadores corno um dos mais poderosos meios de alcançar a cura: "se o 
milagre demora para acontecer ê porque Jesus está provando a gente, 
mas Ele acaba curando ••. " 

Além dessas duas campanhas, há urna outra pelo aumento da prograrnaçao 
de rádio: as pessoas contribuem com a maior quantidade disponÍvel de 
dinheiro porque, segundo a pregação doM issionário, "este programa ê 
um benefÍcio para todo o povo do Brasil e ê sempre um privilégio aju
dar a obra de Jesus". Esta programação tern~entre outros sentidos, o 
da cura através do prÓprio programa de rádio. 

Há ainda um Último apelo para que os fiéis demonstrem sua fê, tornan
do-se dizimistas do nÚcleo. Para isso recebem uma "Car teira de Dizi
mista", impressa em papel cartão, com doze sub-divisÕes referentes ãs 
doze vezes que o dÍzimo deve ser pago. A aquisição da carteira ê mui
to valorizada pelo Missionário pois sÕ as pessoas que têm uma fê mui
to grande podem se comprometer com tal situação. 

7. e comportamento exemplar 

O nÚcleo II, apesar de ter funcionado como uma "filial " do núcleo I 
por cinco anos, apresenta urna orientação religiosa cuja ênfase se 
afasta radicalmente daquela observada no núcleo I. Os cultos se asse
melham mais aos cultos evangélicos tradicionais, com uma ênfase puri
tana acentuada. As pregaçÕes abordam temas sobre o comportamento mo
ral do crente sob um ponto de vista positivo, num clima de desafogo e 
de alearià. 



rigor, as chamadas "verdades fundamentais" permanecem, quase sempre, 
inal t eradas (a crença na guarda do sábado, a doutrina da mortalidade 
condicional, a da vinda do messias, a crença no decálogo mosaico, 
e t.). As variantes que se estabelecem, no entanto, em determinados 
aspectos são radicais. 

No presente trabalho pretende-se um levantamento inicial das seitas 
adventistas, com material que, dada a "urgência da proclamação da 
vinda do messi as " não se encontra sistematizado pelos adventistas, o 
que difi cultou Pnormen•ente a coleta. Além das dificuldades de acesso 
ao s documentos, somente um longo conv{vio possibilitou informaçÕes ao 
investigador , algumas a serem exploradas com maior rigor em futuros 
trabalhos . A quase totalidade dos documentos citados podem ser consi
derad os como f ontes primárias, pois se desconhece, atê o momento, 
qualq•Jer trabalho que exceda uma visão das seitas com elas envolvido. 

Os adventis tas, no Brasil, classificam todas as seitas que derivam 
da sua igre ja em uma categoria homoge inizadora, a de reformistas, que 
também é adotada pela maiori a do s adeptos das seitas. 

Grande parte dos movimentos reformistas deriva de dissidências tra
zidas ao Brasil por ex-adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia~ 
que exercem suas atividades de proselitismo, tendo por principal 
clientela os adeptos das comunidades adventistas. Algumas destas sei
ta s , entretanto , foram originariamente constituÍdas no Brasil, sendo 
exatamente as de menor duraç ão e clientela, ocorrendo como variantes 
"regionais" do adventismo. De um modo geral a preocupação destes as
ce ti smos , como formas religiosas pregadora~ do abandono do mundo (8), 
demonstra este abandono, assim como a vida exemplar e a retificação 
do mundo injusto, através de pro ~edimentos sacralizadores, estabele
cendo-se como caminho de sa lvação (9), que representa a igreja de 
origem como referência da forma associativa de que se fazem ã parte. 
Suas relaçÕes com o mundo, mediatizadas pela "antiga igreja", é a das 
seitas:uma "leitura" de "uma leitura" do mundo que não se constituiu 
ainda como fenômeno social com identificação prÓpria, mas como ritual 
e simbolização al ternativas e derivadas. Por isso a necessidade de 
questionamento quando as "explicaçÕes" e regras fornecidas pelo uni
verso simbÓlico ~a igreja claudicam em algum momento no curso das re
laçÕes sociais nas formaçÕes históricas em que estão inseridas, con
sideradas estas lacunas como "apostasias" de uma crença original ã 
qual pretendem as seitas retornar; sem que, no decurso deste processo, 
um universo simbÓlico alt.ernativo seja formado. 

A persis tencia dos elementos básicos no universo de origem nas ass o
ciaçÕes derivadas, implica na tendência, no adventismo, de estas s · i
tas se extinguirem por escassez de adeptos, a partir do momento e , 
que novas legitimaçÕes simbÓlicas completam as lacunas do universo 
simbÓlico original através de reinterpretaçÕes. Surgirá ,então ,a poE ;i. 
bi lidadé de retorno ã primitiva igreja de grande número de fieis, , e:;
ta vez com a apreensão de novos esquemas de orientação das relaçÕo_ ; 
sociais que poderão ser reconhecidas em locais e tempos diferente , e 
de modo desigual, o que, por sua vez, tenderá a gerar novas seita: 

O desdobramento da experimentação simbÓlica do ~dventismo terá un' 
carãter bastante limitado, por não ter esta igreja gerado igrejas, 



3..Q 

como o catolicismo medieval, por exemplo, gerou as seitas e igrejas 
protestantes da época moderna ao mundo contemporâneo. Os modos pelos 
quais as dissidências ocorrem no adventismo gerará inúmeras seitas, 
muitas destas com organização mundial de suas atividades, seguindo 
com menor complexidade a estrutura da organização adventista. Não 
apresentam, entretanto, um quadro burocrático centralizador senão es
boçado, a ênfase caindo ora na liderança carismática de um ou mais 
indivÍduos com sérias dificuldades de sucessão, ora se apresentando 
como pequena comunidade de crentes que "zelam pela fé ante a grande 
apostasia" com evidente crise de organiza~ão e liderança carismática, 
que redunda, fatalmente, no desaparecimento da seita. 
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Dois 

Dugl as Teixeira t1ontei ro** 

Nota introdutória 

Desde as primeiras duas decadas deste seculo, na atividade proseli
tista de ~árias denominaçÕes protestantes, se fez uso de uma gravura 
cuja versao mais antiga se denominava O Caminho LaPgo e o EstPeito. 
Nessa versão, bem como nas adaptaçÕes modernizadas posteriores, de 
um modo dramático, mas ingênuo, duas alternativas de destino são 
apresentadas para o homem: a salvação, ou a moPte e condenação. Tra
ta-se de expressÕes de um estilo militante de pregação, numa linha 
pietista, documentos, sem a menor dÚvida, significativos para a his
tória e a sociologia do protestantismo brasileiro. De um modo geral, 
com este trabalho, pretendemos colher alguns dados iniciais que per
mitam o levantamento de hipÓteses sobre o significado atual da dou
trina contida nesse exemplar da escassa iconografia evangélica bra
sileira. O fato de que os "dois caminhos" indicam, ao me.smo tempo,um 

* Este trabalho representa os primeiros resultados de um pesquisa 
levada a efeito por alunos de graduação em curso optativo de So
ciologia da Religião, sob orientação do prof. Duglas Teixeira Mon
teiro, no 19 semestre de 1975. Em suas diversas fases, inclusive 
na redação deste texto,houve colaboração do grupo de alunos a se
guir mencionados: Beatriz Maria Kerti, Edilena Homem de Mello, Ma
ria Cláudia Costa Mello, Sidney Basile, Tonia Chiaroni, Cláudia 
do Amaral Chianea, Monika R. Feldenheimer da Silva, Suzy Solon, 
Roberto Antenor Schumaker, Viena Maria Lobo Ferrão de Souza. 

** Do C.E.R. - Centro de Estudos da Religião e do Departamento de 
Ciências Sociais, F.F.L.C.H. da U.S.P. 



s.z 
percurso da alma em sua peregrinaçao, e o dest i no coletivo da humani 
dade, superpondo-se, dessa maneira, uma escatologi a i ndividual e uma 
escatologia coletiva, foi um motivo a mais para que f izéssemos da 
gravura o ponto focal de nossa investigação. Estamo s inte r essados em 
obter depoimentos que - supomos - inevitave lmente , r e f l e t irão a pr o
blemãtica relativa ã posição do cristão diante do mundo e da Hi stór ia. 

Mais especificamente, o propÓsito da pesquisa que estamos iniciando e 
de cujos resultados preliminares, fruto de um pequeno trabalho expl o
ratório, este artigo e uma súmula, con s iste em: a) inves t igar as or i 
gens da gravura e as condixÕes sob a s quai s fo i i nt r oduzida no Bra
sil; b) analisar a expressao grãfica das signif i caçÕe s r eligiosas e 
éticas que apresenta; c) utilizã-la na obtenção de depoiment os capa
zes de lançar alguma luz sobre a concepção de tempo e de fluxo his
tórico, entre evangélicos de vãrias denominaçÕes. 

Com relação ao Último destes objetivo s , e nos sa i n tenç ão entrevis t ar, 
na cidade de S. Paulo,membros das denominaçÕes do pr otes t ant ismo hi s
tórico; pentecostais ligados a agrupamento s bem e s t abel ecidos; f re
quentadores dos salÕes de movimentos do tipo " cur a divina" e, fi nal
mente, Testemunhas de Jeová. Apesar de que este tr ab a l ho explorató
rio fez-se dentro dos limites estre i t os das at ividade s d idáticas de 
um curso de graduação, algumas indicaçÕes relevantes puderam · ser ob 
tidas, principalmente de carãter negativo . Ass im, entre os fr equen
tadores da "cura divina" certos obstãculos foram encontrados. Con- . 
quanto seja muito cedo para fazer afi r maçÕe s s eguras , o desint eresse 
revelado por essas pe s soas com relação ã t emãt ica da gr avur a (impos
sibilitando a obtenÇão de depoimentos)teria como cont rapar t e uma agu
da s.ensibilidade com relação ao poder de um Senhor J e su s que cura . Em 
outras palavras, uma s alvação colocada num plano predomi nantemente 
espiritual teria1 para eles, pouco sentido. A i s to, t alv ez se deva . 
acrescentar que os freqnentadores desses salÕes consti tuem uma clien
tela religiosamente heterogênea, aparentemente, não muito fami liari 
zada com os textos bÍblicos , o que dificultaria um entendimento da 
mensagem contida na gravura. Em contraste, verificou-se que e grande 
a ressonância da gravura entre protestantes históricos e entre grupos 
evangélicos pentecostais bem estabelecidos. 

Observações sobre a origem da grffvura 
Na mais antiga elas versÕes que conhecemos (a da Cas a Editora Pr esbi
teriana), em um certo ponto do "caminho estreito" aparece um edif í c i o 
em cujas paredes lê-se: Ins t i tuto de Diaconisas . Ver sÕes mais moder
nas eliminaram esse elemento, substituindo-o por um I nstituto B{bZi
co, ou por uma Li vraria Evangélica. Recorrendo ã Encicl opédia Br i tâ
nica, encontramos no verbete Deaconess indicaçÕes que reforçam a opi
nião de um de nossos informantes, pessoa diretamente ligada ã c ircu
lação da gravura no Brasil*: a presença de s se Instituto de Diaconi sas 
sugere a influência de meios evangélicos pietistas a l emães . De fato , 
na Britâni ca, registra-se que, em 1836 ressurge na Al emanha o mov i
mento de diaconisas, fundando-se em Kaiserswerth, per to de Berl i m,um 
Diakoni ssenanstaZt. Essas irmandades evangélicas f emininas , que con
gregavam enfermeiras com funçÕes reconhecidas pela I greja como pecu-

* Reverendo David Glass. 



liares às diaconisas, difundiram-se rapidamente, alcançando outros 
paÍses (em 1849 chegam aos Estados Unidos). Entretanto, apesar dessa 
influência alemã, parecem-nos muito mais evidentes as raizes ingle
sas, principalmente do pont o de vista da concepção artística- se ê 
que se pode empregar, no caso, essa palavra. De fato, havendo inte
resse, não seria difÍcil obter informaçÕes mais precisas junto ã edi
tora i nglesa Marshall, Morgan & Scott, detentora dos direi tos sobre 
a gravura, a respei to da possível relação entre as versÕes originais 
e uma certa composição fotográfica feita na Ingl_aterra por volta de 
1856, denominada The TWo Ways of Life (a menção é também da Encicl. 
Brit.). Seja como fÔr, o selo vitoriano está fortemente . marcado- pe
lo menos na versão mais antiga. Assim, esclarecendo a insÓlita pre
sença de um t rem em um dos trechos mais tenebrosos do "caminho largo'; 
o Rev. David Glass lembra que, na Inglaterra do século XIX , a estra
da de ferro provocou importantes-modificaçÕes nos costumes populares. 
As fac ilidade s de deslocamento então criadas vieram a colocar em sê
rio risco a observância religiosa do descanso dominical. Do mesmo mo
do, a casa de penhores, devidamente representada no "caminho largo", 
seria um tÍpica instituição inglesa da época, sÍmbolo - no caso - de 
miséria e de extrema humilhação . 

. Quanto· ã introdução desse documento da iconografia evangé l ica no Bra
sil, dispomos de informaçÕes um pouco mais precisas . Do Reverendo 
Boanerges Ribeiro, obtivemos a indicação segundo a qual . os primeiros 
exemplares teri~m sido trazidos ao Brasi l pelo Rev. Ricardo Mayorga, 
um padre catÓlico convertido ao protestantismo. Tratava-se de cópias 
impressas em Portugal , já que , entre nós, não havia recursos técnicos 
para esse tipo de impressão. Ainda sobre este tÓpico, registra-se a 
observação do Rev. David Glass ,que remete para a primeira década des
te século a existência da gravura em nosso pais, informando ainda 
que , a té 1953, os direitos de reproduç ão ainda pertenciam ã editora 
inglesa antes mencionada, quando então foram adquiridos pela Livraria 
Evangélica Ltda. Desde então surgiram várias adaptaçÕes do original, 
edi tadas no Brasil e em outros paÍses da América Latina. 

Anãlise da expressão grãfica das significações 

Para a análise que será feita neste trabalho, entre as versoes dis
ponÍveis- a mais antiga, mqrcadamente vitoriana em seu estilo (A), 
a mais recente, onde não apenas se buscou a modernização, como tam
bém se alterou bastante o plano original (C) - optamos por uma ter
ceira , que é intermediária: as cenas são modernizadas mas o esquema 
original é mantido (B). 

De um modo geral, observa-se na gravura um claro sentido de vertica
lidade . A ideia de ascensão está vr~sente e se reforça pelo fato de 
que ninguém está percorrendo caminho de volta. Entretanto essa verti
calidade não é exclusiva. De modo muito significativo, a dimensão ho
rizontal adquire importância maior em três casos*: no vestÍbulo ante
rior aos doi s caminhos (Ãrea I); na Ãrea VII onde, como ~o vestÍbulo, 

* Todas as referencias literais ou numéricas devem encontrar corres-
pondência na reprodução aqui publicada. 
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surge um espaço ~e decisão; na parte superior da gravura, onde o sen
tido de horizontalidade é dado pelo Olho de Deus (cena 26), que se 
interpÕe, juntamente com o Arco- i r is (cena 27), entre a Jerusa l ém Ce
les tia l (ârea IV) e o Fogo Eterno (ârea VI). Observe- se a simetria 
entre a horizontalidade criada pelo Arco-íris e, no extremo inferior, 
pelo muro que separa a Área I das demais. 

Tomando-se o sentido vertical, as principais linhas a serem a ss inala
das são: o eixo principal do caminho largo, que vai, da Área I até a 
parte superior do esquema; a linha assinalada pelas letras a, b e c , 
que define os limites entre a ârea da perdição e a da salvação; a li
nha definida pelas letras d, e , que marca o eixo do abismo que separa 
Lázaro do Rico ; o eixo principal do caminho estreito que, partindo da 
cena 2, sobe até a Jerusalém Celestial . 

Examinando cada uma das âreas e indicando as cenas pr i ncipai s, temos: 

Area I . Ocupa todo o espaço horizontal da parte inf e r i or da gravura . 
~ uma das duas âreas de decisão. Localizada antes do i nÍcio dos cami
nhos da salvação e da perdição, nela nada existe que dificulte o 
trânsito na direção horizontal - ou seja - não hâ nenhuma divi são 
vertical evidente. Entretanto a distribui~ão dos sÍmbolos e a aparên
cia fÍsica das pessoas sugere predisposiçoes ou vínculos com um ou 
outro dos dois mundos da gravura. ~ no limite superior desta ârea que 
se abrem os acessos para os dois caminhos. 

Cena l - Uma série de sÍmbolos agrupados na parte central inferior 
desta ârea: à esquerda, a Serpente no meio de ervas daninha s; no 
centro, as Tâbuas da Lei; ã direita, uma videira e uma toucei ra de 
trigo. As cit"':·Ões bÍblicas são aqui, sem exceção, tiradas de car
tas de S.-Paulo. 

Cena 2 - Um homem, aparentemente um pregador, dirige-se a pessoas·, 
postando-se ao lado da porta estreita. Uma senhora com uma criança 
parece atender aos apelos do pregador (a mulher estâ discreta e 
simplesmente vestida) . Um menino, que traz uma cesta no braço, olha 
na direção da porta estreita. 

Cena 3 - Uma mulher, acompanhada por dois homens, en trando pela 
porta larga. Na porta larga, nos umbrais, hâ duas estátuas que re
presentam Venus e Baco segurando uma faixa onde se lê : "bem-vindo"; 
(na versão A da gravura os nomes dessas divindades estão assinala
dos). 

Area II. DistribuÍda ao longo da dimensão vertical direita do quadro, 
esta ârea é limitada pela vertente direita de um abismo (cujo eixo é 
indicado no esquema pela letras (e ,d}. Seu limite superior é o topo 
de uma montanha, onde começa a Jerusalém Celestial (Área IV). 

Cena 4 - Atravessando a porta estreita, logo ã esquerda, uma cruz 
com o Cristo crucifiéado, sob uma grande ârvore. Cruz e árvore es
tão sobre um barranco de onde jorra uma torrente de âgua que é cap
tada num pequeno tanque. Um rapaz, em pé, diante do tanque, molha 
as mãos na âgua que cai. 

Cena 5 - Imediatamente apÕs a porta estreita, mas ã direita, apare
ce uma igreja em estilo gótico, com vitrais coloridos. Sobre ela 
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está escrito: "Igreja Evangélica". 

Cena 6 - Seguindo pelo caminho estreito, hã uma ponte sobre um 
riacho. Depo i s dela, ã direita, fica um edifÍcio onde se vê a in
dicação: "Ins tituto BÍblico". Diante dele algumas pessoas,cuja pos 
tura indica que entre elas se estabelecem relaçÕes de hospitalida
de. Os versí culos associados a esta cena reforçam esta impressão. 

Cena 7 - Um agrupamento de três casas, com várias pessoas diante 
delas. Uma das construçÕes é uma "Livraria Evangélica". Três cita
çÕes aparecem: uma delas refere-se ã visita aos enfermos e prisio
neiros; outra , é o final de II Timóteo onde ocorre uma referência 
a livros e pergaminhos; a terceira é a dec: isão de Josué: " ••• eu 
e a minha cas a serviremos ao Senhor". 

Area III. Ocupa todo o espaço vertical da parte esquerda do quadro. 
É limitada ã direita por uma cerca (linha a,b ,c do esquema) e em ci
ma, pelo Fogo Eterno (Ãrea VI). Ao longo dela corre o eixo do caminho 
largo. 

Cena 8 - Imediatamente após a passagem pela porta larga, vemos ã 
direita duas construçÕes. Ã porta da primeira, uma mulher (traja
da provocan~ emente, com vestido curto e decotado) acena convidati
vamente para um homem, que vai a seu encontro de mão estendida. A 
segunda construção é um teatro, para o qual se encaminham dois ca
sais. Na parte superior da fachada , um cartaz exibe um grupo de 
coristas semi-despidas. Na rua, prÓximo ao grupo que se aproxima 
do teatro , há um homem fardado que abraça uma mulher. Tudo nesta 
cena sugere os pecados relativos ao sexo . Aliás, as citaçÕes são 
tiradas de Provérbios 7:6 a 21 e 5:3. 

Cena 9 - À esquerda do portal da entrada do caminho largo tem-se 
um grupo de homens que bebe em volta de uma mesa. De um modo ge
ral, nesta cena se concentram imagens ligadas ã intemperança e ao 
"mundanismo" . As menÍÕes bÍblicas são escolhidas indicando com 
precisao ess a in t ençao . 

Cena 10- Logo no início do caminho largo, um carro de luxo. A re
ferência bÍblica é de Salmos 20 : 7: "Uns confiam em carros e outros 
em cavalos, mas nós ••. " 

Cena 11- É a primeira cena de violência: um homem açoita um burro 
que está caÍdo ao chão. 

Cena 12- Doi s jovens lutam no meio da rua. 

Cena 13- Dois meninos furtam alguma coisa de um homem que estã de 
costas para e les. 

Cena 14- É a primeira apariíao da autoridade: um soldado armado,em 
posição de sentido. Na versao antiga (A) esse soldado parece apre
sentar a rmas diante de uma autoridade civil importante. 

Cena 15- Na verdade aqui estão reunidas várias pequenas cenas~ to
das elas relativas ã vida mater ial desregrada e ã dissipação. No 
mesmo edifÍcio de um cassino, na parte térrea, estã instalada uma 
casa de penhores . De uma janela ·do terceiro andar desse prédio 
pende de uma corda um homem enforcado. Por u. janela dos fundos • 
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entra um ladrão. 

Cena 16- Trata-se também da junção de varias pequenas cenas, todas 
elas relativas a atividades comuns: pessoas que comem e bebem,com
pram e vendem, plantam e edificam, como nas vésperas do dia "em 
que se manifestar o Filho do Homem" (cf. Lucas 17: 28,30). 

Cena 17- Uma das raras cenas onde, do lado do caminho largo, apa
rece o apelo ã salvação: um homem, segurando uma mulher pelo bra
ço, parece apontar para o lado dos salvos. O contexto bÍblico da 
cena é o da parábola das bodas. 

Cena 18- Abertura na cerca que divide a área da perdição da area 
da salvação. Ponto de acesso para a segunda das áreas de decisão 
existentes no quadro. 

Cena 19- Agrupados em torno de um cartaz de loteria, várias pes
soas. A menção bÍblica ê de Eclesiastes 5:10. 

Cena 20- Um homem carrega nos ombros uma sacola de dinheiro. Ci
ta-se I Timóteo 6:10: "Porque a raiz de todos os males ê o amor ao 
dinheiro ••• " 

Cena 21- Dois homens -aparentemente as saltantes - apontam revól
veres para um terceiro. 

Cena 22- Aproximando-se do fim do caminho largo, vemos dois grupos 
um soldado a cavalo e um outro a pé conduzem dois prisioneiros; um 
homem ã paisana, com um chicote na mão, conduz três prisioneiros 
atados com cordas. A referência é aqui profético-escat olÓgica (Je
remias 17:4). 

Cena 23~ Cenas de guerra e de combate. A referência ê sobre guer
ras e rumores de guerras. 

Cena 24- Bem no final do caminho largo há um viaduto sobre o qual 
passa um trem. 

Cena 25- Final do caminho largo: vale de chamas onde pessoas se 
retorcem. Numa elevação ã esquerda, um grupo de prédios se desmo
rona; ã direita, um incêndio tem início em um grupo de prédios. 

Jl:rea IV. IndicaçÕes simbólicas da· Jerusalém Celestial: anjos com 
trombetas, montanha com o Cordeiro,etc. Os edifÍcio s e todos os de
mais elementos, com exceção de duas palmas verdes, são dourados. Sal 
vo uma citação de Hebreus 12:22, todas as demais são do Apocalipse. 

Jl:rea V. Ocupa a zona central superior da gravura. 

Cena 26- Um triângulo, certamente representando a S.S. Trindade, 
dentro do qual aparece um olho. Do triângulo emanam raios de luz. 

Cena 27- Na extremidade superior do abismo indicado no esquema pe
las linhas e , d, estende-se um arco-iris. A referência é a Gênesis 
9:13: "Porei o meu arco nas nuvens ... " 

Jl:rea VI . Ocupa o ângulo superior esquerdo do quadro. Corresponde ao 
Fogo Eterno . 

Jl:rea VII.Trata-se de uma área intermediária; a segunda área de deci
são . Ocupa um espaço central do quadro, entre a cerca que limita ' o 



caminho da perdi ção e o abismo. Todas as citaçÕes bÍblicas associadas 
sugerem a poss i bi lidade da comunicação entre os dois caminhos. f para 
e l a qu e se abre a pas sagem as s inalada na cena 18. 

Cena 28- À es querda do abismo um homem sentado toma conta de uma 
vara de por cos . Nada mais, nada menos que o Fitho Pródigo. 

Cena 29- Sobr e o abismo há duas pontes. Uma delas ê atravessada 
por um home111 que , do outro lado,ê esperado por alguêm. 

C~na 30- À es querd a do abismo, numa área verde, um pregador fala ~ 
varias pessoa s . 

Comentãrios sobre as significações. 

Na insp i ração des ta gravura, o ponto de partida escriturístico ê, ex
pressamente, ~ a t eus 7: 13: "Entrai pela eorta estreita ... " De modo 
dire t o e s imple s as duas alternativas sao apresentadas. Una generosa 
pas sagem s em portÕ es abr e-se para a danação. A vereda da salvação, ao 
contr ár io, princ ipia numa exÍgua abertura do muro divisório, onde se 
vê um portão ai nda aberto. Seria fastidioso e princ ipalmente difÍ
cil apr e sentar com minÚcia a análi se da utilização do espaço, sem a 
pr esença de uma repr odução da gravura em seu tamanho natural. Por is
t o , somente as linha s principais s erão expostas. 

Uma ob servação super f ic i al identifi ca de imediato características ur
banas no caminho da danação, em contraste com as características bu
cÓ lica s do cami nho da salvação . Isto nos parece, entretanto, mera apa 
r ência , s e entendermos que bucótico , ou rústico, mais do que expres
sÕes des critivas de um certo tipo de paisagem, designam um modo de 
exis t ênc ia mat erial. Por essa razão, dirÍamos que a oposição faz-se 
muito mais ent re um mundo de homens e animais (mundo da carne, mundo 
carnívoro) e um mundo vegetal (ou vegetariano). De fato, o lado da 
s alvaç ão ê o lado do verde . As figuras humanas e, atê mesmo, os edi
fÍcio s , brotam do ch ão . Os animais que aparecem são apenas os porcos 
de uma parábol a - a do Fitho Pródigo - e o leão da metáfora de I Pe
dro 5: 8 . CertamP~te a s pessoas não são de carne e osso - são almas 
redimidas, fra ca ou nularo(ente diferenciadas umas das outras. Nessa 
comunidade de s alvos não há drama nem tensão. O loneo e tortuoso ca
minho estreito não ê .uma sucessão de combates. A negação de si mesmo 
e o t omar da prÓpria cruz, as referências às astutas ciladas do diabo 
e ao "bom combate", são incorporaçÕes convencionais de elementos ar
rancados do contexto das Escrituras e, atê mesmo, de um contexto ale
górico articulado como o ·de O Peregrino , (de onde vem uma notória 
insp iração). O caminho "que leva à vida" ê realmente estreito e ingre 
me , mas , evidentemente, ameno. 

Dissemos que não há drama nem tensão nessa comunidade de salvos . E 
isso ê verdade , exceto em dois casos. A gravura possui uma área inter 
medi ári a, uma espêcie de "terra de ninguêm", onde a expressão pictó
r ica da exper i ência religiosa cristã ê mais feliz. Nessa área que, de 
modo suge s tivo , fica dentro dos limites do mundo veget~l, hã um aglo
merado de 22 pe s soas cuja condição de Ímpios fica bem clara pelas ci
taçÕes de Ezequiel 33:11 e de II Corintios 5:20. Elas ouvem a palavra 
de um pregado r e estão prÓximas da cerca que separa os dois caminhos, 
eM um trecho no qual hã uma passagem. Seguramente, procedem do mundo 
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da carne (onde não há atividade missionária, a nao ser a de um falso 
messias e a dos servos da parábola das bodas, relatada em ~ateus 22:6 
A posição ocupada por essas pessoas ê a dos que ainda têm chances de 
salvar-se: a funda garganta que se transforma depois no abismo que 
separa Lázaro do Rico (a explicitação do sentido do abismo ê dada nas 
gravuras A e C) ainda ê estreita e possui pontes. Por uma delas, ali
ás, passa o Fi lho PrÓdigo , prestes a lànçar-se nos braços do Pai que 
o espera na cabeceira, do lado oposto. Na verdade, esta área i nterme
diária ê toda ela marcada pela ideia do regresso do Pródigo. 

Quanto ao segundo caso onde, ao contrário . do que foi af irmado , esta
riam presentes o drama e a tensão , ê demasiado Óbvio e , por ~sso mes
mo pode acabar por ser negligenciado : o primeiro passo do peregrino 
que transp~e a soleira da porta estreita o coloca ~iante do Calvário. 
Isto ê, diante do que seria um sofrimento humano tão pouco alegórico 
quanto as formas de sofrimento apresentadas no caminho largo . Entr e
tanto, tudo se passa como se a morte de Cristo na c r uz f osse um epi 
sódio que transcorresse num tempo mítico. A consistência histórica de 
sua representação figurada na gravura não ê maior que a do leão da 
imagem de I Pedro 5:8, ou a do soldado romano que o enfrenta (cf .Efe
sios 6:11). O fato ê que, depois de beber da água da vida que jorra 
aos pês do Calvário, o peregrino como que se angeliza. Esse foi o seu 
Último contacto com o drama, a tensão, o sangue e a ca rne. 

O mundo da carne - carnívoro, como o chamamos - es tá evidentemente 
associado a um cenário urbano onde a mais forte acentuação ·recai so
bre o lazer. Entretanto, não se pode i gnorar que a essa acen t uação 
corresponde implicitamente a ideia de um trabalho que garanta a in
fra-estrutura desse lazer, tal como aparece nos cas sinos , t eatros ,ba
res e sal~es de baile. Mas há também a casa de penhor es, a banca de 
tavolagem (apenas um vendedor de loteria, cercado por fregu eses) , al 
guma ostentação de riqueza, simbo lizada de modo explÍci to por aut omó
veis d·e luxo (na versão B, aqui examinada, o texto bÍb li co associ ado 
ê de Salmos 20:7: "Uns confiam em carros e outros em cavalo s ... "; a 
versão C ê mais agressiva, pois menciona a difÍcil entrada dos ricos 
no Reino dos Cêus, segundo ~arcos 10:23; na ve rsão A soment e aparece 
uma carruagem, sem nenhuma referência). Como já f o i observ ado nades
crição das cenas, em vários momentos aparece a violência contra a 
propriedade e contra a vida. Entretanto, no caminho largo estão pre
sentes também as ocupaçÕes co tidianas: negócios, gente que come ,b ebe , 
compra e vende, "como sucedeu no tempo de Lot" (cf.Lucas 17:28) . E , 
finalmente, temos as autoridades -bem caracteri sticam~nte homens 
fardados - eventualmente elementos ocasionais da paisagem urbana, 
ma~ às vezes, com uma clara i~tencionalidade, como no caso em ~ue, ã 
figura de um militar em posiçao de sentido , associa-s e a citaçao de 
João 5:44: ·"como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos ou
tros, e não buscais a glÓria que só de Deus vem?" Ou então, no final 
do caminho largo, com um sentido escatolÓgico, cenas de violência e 
de guerr.a. 

Tudo isto nos faz pensar que, por e5quemática que seja a apres entação 
deste mundo da carne , ela se afasta bastante da alegoria. O caminho 
largo ê povoado por gente, e não por almas. Há nele um mÍnimo de ar
ticulação entre trabalho, negÓcios, lazer e autoridade. 
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Conclusões 
A contraposição entre os dois caminhos é tecnicamente pouco feliz,jã 
que o idealizador da gravura promoveu o contraste entre uma represen
tação predominant emente alegórica (a do caminho estreito) e uma re
presentação predominantemente realis ta (a do caminho largo), Essa 
a legorização da existência dos salvos acentua de modo. extremo o des
l i gamento com r e lação ao mundo, não servindo nem mesmo para exprimir 
ade quad amente a concepção de um ascetismo intra-mundano. Entretanto, 
seria fa l so entender isto como o resultado de uma inabilidade quanto 
a técnica de expressão gráfica . A orientação pietista, cla~amente re
ve l ada na gravura , distingue MundO e Igreja como pelos extremos: a 
soc iedade a vol ta da Igreja é encarada como portador a de contagiosa 
l epra mora l*. Por essa razão, na gravura estaria expressa uma concep
ção da Ig r eja como uma comunidade de santos, distantes do mundo, vi
v.endo a si tuaç ão dos discÍpulos no Tabor. 'ias, entre a inspiração 
pi e ti s t a pr imit iva e o significado atual, pode existir uma grande 
distância . 

Se j a como fÔr, a pesar de sua ingenuidade, pelo simples fato de que 
reune a l guns t emas centrais da experiência cristã, ela poderá servir 
- .es peramos - como um instrumento eficaz para a captação de cer to s 
as pe c t os da conc epção de mundo nos me ios evangél icos. 

gia da Religião , 
tada ã Faculd ade 
Goiânia, 1972. 
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Algumas 
Consideracões 
em torno dá 
GEOGRAFIA 
RELIGIOSA 

Maria Cecilia França 

No seu esforço em relacionar grupos humano s e espaços, a Geografia 
humana não pode ignorar que o homem é , ante s de tudo, um ser reli
gioso e1 como tal1 suas açÕes refletem em qualque r domínio suas cren
ças e esperanças. 

O campo da Geografia religiosa é quase totalmente virgem e pouca 
ênfase tem sido dada, quer em estudos c lássicos que r nos modernos,a'o 
fator religião como motor na explicação de fatos geográficos, a não 
ser quando muito evidentes, nas cidades de peregrinaç ão, por exemplo. 
Mas, mesmo ali,o geÓgrafo não se tem feito destacar como pesquisador. 

Inscrito no espaço em forma de templos, em caminhos de peregr inação 
ou meio oculto na psicologia das massas ou mesmo de indivíduos que 
têm o poder de decisão, o fato religioso é um fator geográfico a ser 
considerado, como outro qualquer de ordem econÔmica, social, polÍti
ca ou natural. Tanto pode contribuir para esclarecer f atos da vida 
de relaçÕes espaciais no seu mais amplo sentido, como para a compreen 
são de um determinado sistema agrário, do sítio ou da estrutura de 
uma cidade,etc. 

Gabriel Le Bras (ttudes de SoaioZogie ReZigieuse , p .490) diz que a 
Geografia religiosa ignora suas prÓprias divisÕes e mesmo a extensão 
do seu domfnio. E ele tem razão. Com honrosas exceçÕes ~ax Serre, 
Pierre Deffontaines), não houve por parte dos geógrafos uma preocu
pação sistemática1 com a Geografia religiosa1 que fosse muito além de 
lhe conferir um rótulo. E a Geografia já carrega rótu los em demasi a, 
pondo muitas vezes em risco sua unidade, quando alguns incautos se 
arvoram em especialistas profundos de um campo restr ito, perdendo a 
noção de rela~Ões espaciais dentro da prÓpria ciência geográfi ca . 
Que dizer entao de um campo tão limÍtrofe com a Sociologia , com a 



Etnologia, com a Psicologia, com a História, a Filosofia, para so ci
tar as disciplinas mais prÓximas? 

A questão não s e coloca, portanto, como sendo a de mais uma divisão 
para a Geografia humana, mas sim de dar maior~atenção ao homem Ínte
gro em suas açÕes e, como tal, lembrar o carater religioso desse 
homem ou desse grupo de homens que irã se expressar de forma concreta 
ou não, na organização do espaço geogrâfico. 

O grande geÓgrafo francês ~ax Sorre, que foi um dos poucos a chamar 
constantemente a atenção para a importância de se considerar o homo 
reZigiosus , diz que a religião se insere como fator geogrâfico ora 
como antecedente , ora como consequente. Seria antecedente quando se 
parte do prÓprio fato religioso e se procura sua iniluência dentro 
da cultura em que se insere. ~ consequente quando, ao contrârio, par
tindo-se das manifestaçÕes geogrâfic as de uma atividade humana, pro
cura-se ver atê que ponto elas se explicam pelo fator religioso. Se 
antecedente, seria um capÍtulo da Geografia das religiÕes, se conse
quente, daGeografia religiosa, segundo o autor. 

1. As ci dades de funções religiosas 

Nossas preocupaçoes com o rel igioso na Geografia estão voltadas para 
o fato bem visível, inscrito no espaço, cartografâvel : as cidades 
de f unção relig ios a. Foi na abordagem de um estudo geogrâfico inte
gral do s es paços envolvidos com os pequenos centros paulistas de pe
regrinação cat Ólica que chegamos ãs Íntimas relaçÕes do rural-urbano 
desencadeadas pelo fato relig ioso. Portanto, o fator religião1 para 
nÓ s 1 ê um antecedente porque partimos da prÓpria manifestação religio
s a; mas ê também um consequente, porque procuramos em cada manifesta
ção da a tividad e dos grupos, aquilo que poderia ser, total ou parci
almente, expl icado pela religião. Não cogitamos de rotular este ramo 
da Geografia humana. Mas se preciso for, para ficar bem claro que es
tamos interessados no fator religioso como capaz de se expressar na 
paisagem geogrâfica, diríamos que nossas preocupaçÕes são com Geogra
fia rel igiosa. E entendemos por isso simplesmente a consideração da 
religião como um fator geogrâfico, em igualdade de condiçÕes com 
quaisqu er dos fatores que entram na trama do fato geogrâfico, ora com 
maior, ora com menor peso que os demais. 

Os geógrafos que , de passagem, abordaram o fator religio so na Geogra
fia, o fi zeram dentro das chamadas causas psicológicas, não pass{veis 
de quantificação e chamaram ·a atenção para as dificuldades e sutile
zas de tal enfoque. Talvez por isso, ao ingressarmos num campo da 
Geografia humana em que quase tudo estava por ser feíto, tivéssemos 
preferido abordar de início o mais palpável, o universalmente aceito, 
ou seja, o fator religioso nas cidades-santuârio. são centros reli
giosos bem definidos no seu espaço local1 e no espaço de onde procedem 
as massas humanas que para eles convergem, atraÍdas por um fato reli
gioso . Função religiosa de um centro urbano, capaz de influir na or
ganização de um e spaço de âmbito local, regional, extra regional, eis 
um tema reconhecidamente geogrâfico. 
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2. Pirapora do Bom Jesus e Aparecida 

No Estado de São Paulo hã duas cidades que devem sua existência atua l 
e passada, Única e exclusivamente à função religiosa: Pi r apor a do 
Bom Jesus, à margem esquerda do alto Tietê, na Grand e são Paulo e 
Aparecida, no vale médio d~ ParaÍba, a meio 7aminho entr~ a s duas ci 
dades mais populosas do pa1s. Ambas nos atra1ram a at ençao, logo de 
início,como centros tÍpicos de peregrinação que sempre fo ram. Pira
pera do Bom Jesus, acanhada, embutida nos contrafor t e s oc i dentais da 
Mantiqueira, comprimida entre o rio e a montanha, num s ít io urbano 
t ão hostil que só pode ser explicado pela ação do sobrena tural nas 
decisÕes do homem, atraindo uma população de fi~is que pou co extrava
sa o seu âmbito regional; Aparecida, também num s ítio e levado, embor a 
não hostil, localizada no principal. eixo de circul ação do paÍ s , ex
travasando sua atração por alguns Estados e dignifi cad a como sant uá
rio nacional. Com muito em comum num exame supe r f i c i al , fruto da pró
pria função religiosa que irmana cidades em latitud es a s mais diver
sas , em cultos os mais variados, Aparecida e Pi rapor a do Bom Jesus 
não se enquadrariam de forma alguma numa tipologia Única, como c ida
des de função religiosa. Enquanto Aparecida, que es t á l onge de ser 
geograficamente um santuário nacional, pois seu raio de at raç ão é me
nor do que o de Iguape, pode ser comparada a centros r e l ig iosos tais 
como Lourdes, Lisieux, Fátima, Assis,etc, pelo vol ume da massa de 
fiéis que atrai e pelo carácter mais urbano dos peregr i nos, Pirapora 
pode ser definida como um pequeno centro religioso com car acterís t i 
cas mais rurais que urbanas. 
Pirapora do Bom Jesus,por motivos que não nos cabem aqui analisar , fi 
cou marginalizada face ao proces so galopante de metropolização da r e
gião a que pertence, permanecendo um pequeno nÚcleo s emi-urbano, fa
miliar ao homem do campo, onde o estudo da função relig iosa nos con~ 
duz a um fértil feixe de relaçÕes cidade-campo. A riqueza de tal con
teÚdo nos levou a procurar outros centros de peregrinação onde f osse 
poss{vel ainda, nos dias atuais, focalizar esse contacto t ão Íntimo 
do homem do campo com o urbano, um urbano intermediário, não hos til, 
onde a imagem da devoção servisse de ponto de ligação, de pa ssagem 
natural entre os dois meios. Assim encontramos Iguape, no litor al Sul 
do Estado e Bom Jesus dos PerdÕes,' nos contrafortes ocidentai s da Man 
tiqueira, prÓximo à cidade de Atibaia. 

Estudando erofundamente esses três pequenos centros de funçÕe s semi 
urbanas, nao só os colocamos dentro da mesma tipologia de c idades re
ligiosas, como pudemos ligâ-las no tempo e no espaço a um cu lto à 
mesma imagem do Bom Jesus que, no Brasil, teve o seu i nício em Iguape 
pelos meados do século XVII, mas cuja origem mais remota e s tá nos 
Açores. 

3. Metodos e técnicas de abordagem 

Não pretendemos nos alongar sobre as implicaçÕes que a atração reli 
giosa teve na organização do espaço regional desses três pequenos 
centros. Sobre o assunto redigimos uma obra em dois volume s , i ntitu-
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lada Pequenos centros pauhstas de funçao rehg1-osa que acaba de 
ser lançado pel~ Instituto de Geografia da U.S.P. Nosso objetivo den
tro das limitaçoes de um artigo era apenas chamar a atenção para a 
abordagem da rel ig ião em Geografia, num campo de contactos fecundos 
com a Sociologia e outras ciências do homem. Nossa contribuição de 
geÓgrafos é ainda pequena e sÕ poderá ser enriquecida com a experiên
cia daqueles que , num campo ou 'noutro do saber, se interessam pelas 
manifestaçÕes religiosas do homem. Contudo, nessas poucas linhas que 
visam mo s trar ao leitor, geógrafo ou não, que a religião é também 
objeto profícuo de interesse geográfico, cabem al~umas consideraçÕes 
suscintas sobre método e técnicas de abordagem geográfica nesse campo 

Método e té cnicas foram se delineando no campo, em contacto com a 
realidade geográfica . O Único trabalho que aborda questÕes de metodo
l ogia em geografia religiosa é o de ~ax Sorre, intitulado Géographie 
des activités re l igieuses , publicado em 1955 na revista francesa 
Rythmes du Monde, tomo III, n9 2, pp. 85-92*. ~as ele não trata dos 
centros de peregrinação. Quanto a técnicas, os raros trabalhos geo
gráf icos sobre cidades de peregrinação apresentam exemplos europeus, 
asiáticos ou nor te-africanos, não se adaptando à realidade brasileira. 

Em se tra tando de uma aborda~em geográfica, a cartografia foi a base 
inicial. SÕ apôs termos em maos cartogramas e gráficos de todo o ma
terial co letado em pesquisas de campo, cartas gerais, fotografias aé
reas e em fontes primárias, é que pudemos esboçar o método a seguir. 
Na realidade foi um mapa em que representamos a procedência dos pere
grinos para os quatro centros (Aparecida também foi incluida para · 
efeito de comparação) que nos deu a chave da metodologia a seguir. As 
respo s tas às perguntas que nos propusemos diante dos fatos cartogra
fados nos conduziram a conexÕes insuspeitadas durante o decorrer das 
pesquisas de campo , levando-nos diretamente ao fio da meada. A partir 
desta carta mestra , dividimos a nossa abordagem do tema na focaliza
ção do espaço geográfico em l)de localização, 2)de inte~ração, 3) de 
relação. 

1. O espaço de localização - Com apoio na carta mestra situamos no 
presente os espaços envolvidos na atração dos centros de peregrinação. 
Procuramos, inicia lmente, descrever todos os aspectos que caracteri
zam geograficamente os três centros urbanos e que proporcionaram os 
quadros para a integração da função religiosa em face das condiçÕes 
locais . Ao definir as áreas de influência da função religiosa no pre
sente e ao fixar as causas responsáveis pelas manifestaçÕes e pela 
permanência da devoção integrada nas culturas brasileira e portugue
sa, passamos a es tudar as origens das aglomeraçÕes urbanas em aues
tão e as do culto ali implantado. Chegamos assim a estabelecer cone
xÕes entre os t~ ~s centros, considerando-os em face da expansão do 
povo amento paulista. Quanto ao culto e suas origens, chegamos às raí
zes açoreanas e às diversificaçÕes e adaptaçÕes ao novo meio, num en
foque de Geografia retrospectiva. 

*~ resumo da autora em Livros e pesquisas, neste numero. 
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2. O espaço de integração - Com apoio nas pesqu isas in toco anali
zamos as atividades religiosas (especialmente a gr ande f es t a anual) 
e as populaçÕes flutuantes e fixas dos três centros . Tai s aspec t os 
foram relacionados com as características internas (como equ ipamen
tos, serviços, organização de espaço e os sítios urb anos) e a f uncio
nalidade urbano-rural das cidades-santuário, com de s t aque no es tudo 
d~ ?omércio fLXO e ambu!ante e nasatividades cor r elata s da função r e 
llglosa, como a recreaçao e o turismo. Completamo s ass im a i magem dos 
espaços ~e i~tegração comandados pelo s centros pauli s tas de devoção 
e peregr1naçao ao Bom Jesus, onde o culto ·tradic iona l resis t e Íntegr o 
e onde as comunidades conservam-se marginal-i zadas na vida moderna . 

3. O espaço de relação - O espaço de r e lação obvi amente foi se deli 
~eand~ desde o início da abordagem de localização, enriqu ecendo- se 
a med1da que os fatos iam se apresent ando de forma a mult i pl icar as 
relaçÕes. O mesmo poder-se-ia dizer do s demais e spaços, pois o espaço 
geográfico é indivis{vel e só a abordagem analíti ca permite t al enfo 
que para chegar ao clímax dos relacionamentos globais . Quando todos 
os fatos estavam apresentados e integrados interna e ex t e rnamente é 
que pudemos relacionar a comunicação cidade-campo, r econhe cendo no 
campo a parte mais dinâmica do continuum urbano-rura l . Chegamos en
tão a focalizar o descompasso entre a e s tagnação do s velhos e peque
nos centros de função religiosa e o desenvolvimento brasileiro , es pe
cialmente o do Estado de São Paulo1 e r e ssaltamos as caract erí stica s 
globais e comuns das cidades-santuário estudadas , co l ocand o- as em f a
ce da tipologia ur-bana brasileira. E finalizamo s mo s t r ando como , den
tro da fam{lia de cidades religiosas consideradas, as atividades l i 
gadas ao culto, se por um lado abrigam manifestaçÕe s das ma is conser
vadoras da religiosidade luso-brasileira, por outro l ado consti t uem
se no fator ·dinRmico que abre todos e cada um dos pequ eno s centros ã 
vida de relaçÕes regionais. 

Quanto às técnicas, há pouco a dizer: usamos farta documentação 
histórica, especialmente de fontes primárias1 obtidas no Arquivo do 
Estado, na CÚria Metropolitana de são Paulo, nas parÓquias da s cid a
des-santuário e da sede da Diocese a que pertencem (os livros de 
tombo das paróquias, em especial), atas das câmaras de veread or es ,re
gistros de imóveis, registras de i~postos municipais, cadastros do 
INCRA, registras das coletorias estaduais, delegacias de polÍcia , e tc . 
Exploramos todo o material cartográfico passado e pres ente exis t en t e , 
inclusive plantas do patrimônio religioso original. Us amos f ot ogr a
fias aéreas ·verticais das cidades-santuário e arredore s, mater i a l f o
tográfico comum por nós obtido, assim como fotos do passado qu e nos 
foram cedidas. 

Na pesquisa de campo propriamente dita fizemos entrev i stas com bons 
informantes locais e nas áreas de origem dos peregrinos; apli camos 
inquéritos aos prÓprios peregrinos, no comércio ambul ante que se i ns 
tala na festa ou fora dela, no comércio local estabel ecido, com es pe
cial atenção àquele voltado para a população flutuante (ar t igos r e-' 
ligiosos, hotéis, pensÕes, bares e re s taurantes). Como não pod íamos 
confiar muito nas estatísticas oficiai s procedemos, sempre que pos 
s Íve l, a um levantamento global estatístico, com o auxi lio de a lunos 
do Departamento de Geografia e da PolÍcia Rodoviária Estadua l (no 



caso da procedência dos veículos e número de passageiros chegados 
para a fes ta e romarias organizadas). 
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Esse material cole tado foi elaborado em tabelas que resultaram nos 
cartogramas e gráficos em que se apoiou fortemente o nosso trabalho. 
Finalizando, queremos lembrar que foi na Sociologia em primeiro lugar 
e na His tória, secundariamente, que encontramos maior apoio biblio
gráfico publicado, ligado diretamente aos centros religiosos estuda
dos, o que nos leva a insistir na necessidade de maiores contactos 
i nterdi sc iplinares para enriquecimento do conteúdo científico. 

Maria Cecilia França 
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na Anté:a-ica 

La-tina: 
u:aata Visão 

8o.ciolócica 
Pedro A. Ribeiro de Oliveira 

CERIS - Rio de Janeiro 

Sob 0 título genérido de "movimentos carismáticos" vamo s t ratar do i s 
tipos de movimentos religiosos bastante diferentes um do out ro: 
os movimentos pentecos t ais na ãrea ev angéli ca e um mov imen to bem 
mais recente na área catÓlica: a "Renovação Cari smá t ica~' t ambém cha
mada ini cialmente de "Pentecostalismo CatÓlico" . Dadas as car ac t e 
rÍsticas prÓprias a cada tipo, devemo s tratá-los separadamente , mas 
enfocando-os numa mesma perspectiva sociolÓgica que , re l acionando 
as condiçÕes sociais do s participante s e suas expressÕes r e l igio s as , 
buscará o que neles hã em comum: o reavivamento r e l ig i oso a t ribuÍdo 
à ação do EspÍrito Santo. 

É neste sentido que indicamos no prÓprio tÍtulo des t e artigo se r uma 
visão sociolÓgica; não é Única possível, nem necessari amente a me
ihor . É uma colocação do tema dentro de uma visão sociolÓgica que o 
problematiza e suscita questÕes, mais do que um produto acab ado de 
pesquisa (1) . Partindo de uma análise dos movimentos pentecos tais 
evangélicos, que chamamos simplesmente de Pentecost ismo, pois são 
eles os que melhor foram estudados em nossos paÍse s , v amos propor 
uma hipÓtese que o relacione às condiçÕes sociai s de seus adeptos ;em 
seguida, aplicando a mesma hipótese ao s movimentos car ismáticos ca
tÓlicos , examinaremos o que eles têm em comum com o Pentecos t ismo e 
quais seus traços especÍficos. I · 4 

A expansão pent ecostal 

Implantado na América Latina logo no início do Século XX por mi ssio-



nârios de origem norte-americana, o Pentecostismo gerou divisÕes .nas 
denominaçÕes evangélicas clássicas (com exceção da luteran~, ligada 
aos grupos étnicos de origem europeia), constituindo-se em grupos 
cismáticos dent ro da área evangélica. ~a partir dos anos 1930/40 
que sua expansão em número de fieis e de templos ganha maior relevân 
cia , prosseguindo até nossos dias (2). Essa expansão despertou a cu= 
riosidade de sociÓlogos, que se perguntavam como um modo de vida re
ligiosa tão diferente do catolicismo tradicionalmente pratiéado ti
nha condiçÕes de se fazer aceito com tanta rapidez. Relacionando o 
processo de ade s ão ao Pentecostismo aos processos de mudanças soci
ais em curso em nossos países, foram coletados dados estatísticos e 
sugeridas . interpretaçÕes sociolÓgicas para o fen;meno. Uimos tomar 
uma des s as inter pretaçÕes como ponto de referência: a de Emílio 
Willl!llls, exposta em sua obra FoUow,ers of the new .faith - Cul-ture 
ahange and the rise of Protestantism in BraziZ and Chile (3). 

Willems começa localizando as áreas de expansão protestante e assina 
la que esta não encontra terreno favorável onde a estrutura social é 
dominada pelo "paternalismo", isto é, onde as decisÕes estão concen
tradas nas mãos do "patrão". Isto porque as congregaçÕes protestan
tes se f undam na autonomia local e na igualdade de todos os membros, 
o ' que não oco~re no sistema prevalente de grandes propriedades rurais 
marcado pela ní tida divisão entre os patrÕes, que impÕem sua von
tade, e os agregados, que devem se sujeitar a eles. ~na chamada 
"classe media rural", formada pelos péquenos e médios proprietários 
r ura is, que o Pro testantismo encontra terreno propicio, tanto nas 
zonas de co loni zaç ão europeia (com seu "Protestantismo de imigração" 
quanto nas zonas rurais tradicionais (com o "Protestantismo missio
nário", norte-americano, que buscava reproduzir em nossos países o 
modo de· vida de "f ronteira"). Esta "classe média rural" é prÓpria ao 
Protestantismo porque ela não está sob a dependência direta do pa
trão; €la pode portanto converter-se a um credo diferente sem que um 
superior a impeça ou puna. Tomando-se esta interpretação de Willems, 
podemos supor que a conversão ao Protestantismo vem trazer efeitos 
benéficos a essa "classe media rural", reforçando pelos meios reli
giosos sua solidariedade, garantindo-lhe um "status" na conrunidade 
local e , sobret udo, marcando com o sinal religioso uma situação so
cial que j á era diferente (em relação ao grupo dominante dos grandes 
propr ietários , e ao grupo dominado de agregados e minifundiários) 
antes mesmo da conversão. Em outras palavras: a adesão a um sistema 

• rel igioso minoritário, no .caso o Protestantismo, ocorre sobretudo no 
grupo socialmente. situado ã_ margem do sistema dominante. 

Para. demonstrar esta hipótese, o trabalho de Willéms traz uma série 
de dados estatísticos que correlacionam população protestante e exi~ 
tência de pe~uenos e médios proprietários rurais. Porém, ele mesmo 
consta ta que me smo onde o número de protestantes é alto, a sua expan 
são na s zonas r urais é limitada. Tudo se passa como se os pequenos e 
médios proprietários rurais funcionassem como "celeiros" ou pontos 
de apoio da expansão protes.tante para as zonas urbanas. t nestas que 
o Protestantismo missionário conhece seu maior desenvolvimento, não 
mais nas formas clássicas (Metodistas, Batistas e Presbiterianos são 
as mais i mportantes) mas nas formas pentecostais (Assembleia _de Deus 
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Congregação Cristã do Brasil, Evangelho QuadranRular e Igreja ?ente
costal Brasil para Cristo - as mais importantes no Brasil - e Igreja 
'1etodista Pentecostal e Igreja Pentecostal do Chile - as mais impor
tantes no Chile). Tal processo sõ não ocorre nas áreas de Protestan
tismo de imigração, que se mantém sempre ligado ao grupo étnico ori
ginal (especialmente os Luteranos entre os imigrantes de origem ale
mã, no Brasil e no Chile). Não conseguindo explicar esta diferencia
ção do Protestantismo, Willerns destacará um de seus componentes: o 
cisma. Ele distingue dois tipos de cismas: os organizacionais e os de 
radicalização doutrinal. 

Enquanto os cismas organizacionais são divisÕes internas provocadas 
pela oposição entre grupos nacionais e os missionários estrangeiros 
(criando um novo grupo religioso com as mesmas concepçÕes do grupo 
original, mas sob controle nacional), os cismas de radicalização dou 
trinal acentuam o valor da pureza dos pobres e ignorantes e opÕem o 
grupo religioso de tipo sectário ã sociedade decaída e corrompida. 
São estes Últimos que caracterizam o Pentecostisrno corno movimento re 
ligioso de rejeição da ordem dominante. Evidentemente, nem tod os os 

·grupos pentecostais são idênticos quanto ã doutrina, ã ética, ao es
pÍrito de rejeição do "mundanismo" ou ã organização interna, embora 
todos tenham forte ênfase de contestação ao Catolicismo dominante. 
Willems vê dois palas extremos de contestação entre os movimentos 
pentecostais: a Congregação Cristã do Brasil , que não admit e pastor, 
e que mais acentuadamente rejeita tudo quanto seja "mundano", e a 
Igreja Metodista Pentecostal, do Chi l e , que não admit e o profeta e 
mais acentua a distância entre os leigos e seus bispos e pastores. 

Os movimentos pentecostais seriam então, para Willerns, urna alternati 
va religiosa para os indivíduos socialmente des cone c t ados. Constatan 
do que o rnai nr número de conversÕes ao Pentecosti srno ocorr e nas áre.as 
sujeitas a fortes mudanças sociais, Willerns traça o q~adro tÍpico do 
"crente". A condição de possibilidade da conversão é que o individuo 
não sofra sançÕes sociais .por causa da conversão, isto é, que sua con 
versão ao novo credo não signifique uma ruptura de laços sociais es-
tabelecidos. Ora, tal situação ocorre de modo privilegiado conto mi
grante (de modo análogo ao que ocorre com a "classe média rural" em 
sua conversão ao Protestantismo): ,ele já está socialmente desconecta 
do e, pelo método do ensaio e erro, vai encontrar um ponto de fixação 
religiosa para sua conexão social. Sintoma desta busca é o grande nú 
mero de indivÍduos que num curto perÍodo de tempo pas s am de urna reli 
gião para outra, de um grupo religioso para outro, até encontrarem um • 
no .qual se fixem. Convertido ao Pentecostisrno, o indivÍduo vai ad otar 
os padrÕes de conduta de seu novo grupo de referência, no caso, a 
ética "puritana" de rejeição do mundo. Esta ética, que requer are-
jeição dos vícios (jogo, fumo, bebida,sensualidade) e propÕe a neces 
sidade de uma vida honesta e urna atividade profissional regular, re
forçando a conexão, vai ter corno resultado a ascenção sõcio-econôrnica 
do crente. O crente, que antes estava desconectado de laços sociais 
estáveis, adquire assim seu lugar no espaço social. Essa ascenção sÕ 
cio-econÔmica traz, inclusive, problemas para a segunda e terceira 
geraçÕes de crentes que, não tendo passado pelo proce s so de conver-
são, mas gozando dos benefÍcios da ascenção dos pai s (instrução es -
colar, educação mais rigorosa, aprendizado profissional, e sobret'udo 



vezes a alegria reinante durante e depois do culto. Não importa aqui 
dis cutir atê qu e ponto essa al egria é "espontânea" ou um elemento 
mesmo do ritual (como se fizesse parte do ritual demonstrar alegria); 
importante ê notar que essa alegria ê um dos componentes bâsicos do 
culto pois é um sinal do estado de bendiçãokalvação, um sinal da 
eleição do crente pelo Senhor. 

Assim como a al egria se torna s inal do estado de bendiçãokalvação, 
outros elementos desempenham a mesma função: são os "dons". lfn deles 
- qu e ocupa lugar de de s taque em muitos grupos pentecostais - é o dom 
da cura. A capa cidade de curar, atribuÍda exclusivamente a Jesus, ê 
uma garant ia de que Jesus estâ com os crentes. Eles desconhecem as 
técnicas e segr e~os da medicina oficial e no entanto operam curas 
que, no seu entender, nem os me lhores médicos do mundo conseguem. Ou
tro dom importante é o da prof~c ia~ que pode se dar na lÍn~ua corren
te ou em "língua es tranha" (glossolâlia). O dom da profecia é o sinal 
da presença do EspÍr ito Santo entre os crentes, repetindo a maravilha 
de Pentecostes , quando as divisÕes linguÍstiéas da humanidade foram 
superadas pela proc lamação da mensagem de modo a que todos fossem ca
pazes de ent endê-la . Enfim, ocupa também lugar de destaque o dom da 
sabedoria ou di scernimento, cujo sentido prâtico é o de interpretar 
as Escri-turas e resolver acertadamente os problemas cotidianos. O dom 
da sabedor ia é valori zado pelos crentes porque eles se vêem ignoran- · 
tes das coisas "mundanas", das ciências do mundo, mas portadores da 
ciência de Deus, da Única ciência que vale eternamente. 

Out ros sinais de gar antia da realidade do mundo simbÓlico pentecostal 
podem ser encontrados na vida moral irrepreensível, no tratamento 
fraterno e igua litár io entre os crentes, na harmonia da congregação 
e na solidariedade en tre os "irmãos". Todas essas marcas pentecostais 
são sinais de que o mundo simbÓlico dos crentes não é obra dos homens 
mas obra de Deus, poi s só Deus é capaz de operar tantas maravilhas. 

Em outras palavras, queremos sugerir que o modo de vi.da pentecostal 
(com sua ética puritana de rejeição do mundo, com a solidariedade in~ 
terna ã congregação , a ênfase nos dons espirituais e, de modo espe
cial, seu tipo de culto) só pode ser entendido se posto em relação 
com o trabalho religioso de produção/reafirmação de uma representação 
simbÓlica do mundo na qual uma população destituÍda de bens terrenos 
e ocupando uma pos ição social ambÍgua ou marginal é transfigurada em 
população rica e~ bens espirituais, feliz, e eleita do Senhor. Tudo 
se passa como se um intenso trabalho simbÓlico fosse levado a efeito 
para garantir a todos os crentes a realidade do mundo simbÓlico ao 
qual aderem , fazendo que a experiência objetiva da vida cotidiana fi
casse des tituÍda de conteÚdo real e aparecesse em sua consciência 
como "mundo ilu sÓrio". 

A hipótese aqui sugerida leva a considerar, necessariamente, a posi
ção dos c rentes na estrutura social. Os autores cujas obras comenta
mos acima indicam que os adeptos de Pentecostismo em sua grande maio
ria provêem de camadas sociais marcadas pela ambigÜidade. Willems fa
la de c lasses ou grupos "transicionais"; Lalive D'Epinay fala de po
pu laçÕes "socialmente desenraizadas"; Rolim e R.Poblete falam de mi
grantes; Muniz de Souza fala de classe baixa de regiÕes de concentra-
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çao migratória. Fssas classificaçÕes indicam a justapo sição de duas 
características na população pentecostal: fazer par t e da camada de 
nÍvel sócio-econÔmico baixo e estar socialmente des conect ada. Neste 
sentido, o Pentecostismo pode ser considerado "religião dos pobres" 
ou "religião dos deserdados", como diz Niehuhr; não dos pob r es em 
geral, mas dos pobres que não dispÕem de um si s tema s imbÓlico capaz 
de interpretar sua posição na estrutura social e são obrigados a ad o 
tar o sistema simbÓlico dominante me smo que ele não seja adequado pa 
ra interpretar sua posição social. Nisto este grupo di fer e de outros 
grupos e classes também em posição sujei t.a ã dominação por outros 
grupos e classes, mas que têm no "Catolicismo popular " um meio de ex 
pressão simbÓlica de sua situação de cl asse (13) . Poderíamos então 
chamar esta população não considerada no sistema rel ig ioso dominante 
de população "religiosamente deserdada". 

Esta população "religiosamente deserdada" vai produz i r /repr oduzir 
uma representação simbÓlica de sua posição social que , como vimos, 
inverte e transfigura sua experiência cotidiana, transformando-a em 
população "religio~amente rica", isto é, colocando-a em posição de 
superioridade no mundo simbÓlico: são os santos, os salvos, os elei
tos do Senhor. Transfigurando sua situação de desconexão social, no 
plano objetivo, em eleição divina para a salvação, no plano simbÓli
co, o crente torna aceitável sua posição social, pois agora essa me~ 
ma posição social não significa mais uma rejeição pelo sistema , mas 
uma rejeição do sistema "mundano"(l4). 

Assim, o Pentecosti'smo pode ser encarado como uma forma de protesto 
simbÓlico contra a estrutura social vigente e sua ordem simbÓlica do 
minante. Um protesto que, transfigurando simbolicamente a experiência 
cotidiana no mundo objetivo, é incapaz de levar a um protesto obje
tivo, mas é capaz de legitimar a posição social ambÍgua desta popu
lação, e assim acomodá-la socialmente. 

A "Renovação Carismitica" 

A disponibilidade de pesquisas sobre a expansao do Pentecosti smo per 
mitiu-nos formular uma visão abr~ngente do fenômeno como expressão -
simbÓlica dos "religiosamente deserdados". Para a aná lise da "Reno
vação Carismática", entretanto, somos obrigados a partir de dado s 
esparsos e assistemáticos, fornecidos quase sempre pelos próprios 
participantes do movimento ou por autoridades eclesiásticas, e não 
por pesquisas sociolÓgicas (15). Deveremos então nos limitar a sis 
tematizar esses dados num8 perspectiva sociolÓgica para levantar 
questÕes. 

Os observadores, adeptos ou contrários ao movimento de "Renovação 
Carismática", são unânimes ao afirmarem a importância da oração como 
ponto central daquele movimento (16). Inclusive outros movimentos 
congêneres de reavivamento espiritual na área católica, que não fa
zem parte do movimento de "Renovação Carismática", se definem como 
"grupos de oração", por vezes acrescentando "oração no Espír ito". 
Essa oração característica dos movimentos carismáticos as sume dife
rentes formas, pessoais e coletivas, partindo de um momento de con-



centração pessoal, d~ um texto bÍblico ou de um acontecimento, porem 
distingue-se da oração litúrgica por seu carâter "espontâneo". En
quanto a oração litÚrgica segue um encadeamento previsto e regulamen 
tado, conhecido por quem ora, a oração "carismática" só tem conheci
do o ponto de par tida; o orador deve encadear as idéias que formula 
de modo "espontâneo", e assim formular uma oração original, imprevis 
ta. A reunJão de oração, que ê o momento forte da "Renovação Caris
mática", teria então a marca da "espontaneidade". 

Mas, dizM.Mauss (17) em seu ensaio sobre a oração que "toda ora~ao 
ê sempre, em algum grau, um credo". Ao encadear idéias numa oraçao, 
quem ora estâ ao mesmo tempo proclamando verdades de sua fê. Cremos 
que neste ponto reside a controvérsia sobre os movimentos carismáti
cos da ârea católica. Enquanto a oração pentecostal, que examinamos 
anteriormente, reafirma um "credo" ' aceito por todos os participantes, 
a oração carismática na ârea catÓlica propÕe um "credo" (embora im
plÍcito) que pode vir a conflitar com o "credo" oficialmente propos
to pela hierarquia eclesiástica, que se expressa pela oraÇão litúr
gica. Isso não significa que a oração carismática formule idéias con 
trarias ao "credo" oficial; pelo menos intencionalmente, os movimen
tos carismáticos catÓlicos fazem questão de se colocar dentro da 
Igreja CatÓlica Romana e sua Tradição, sem propor de novo nada mais 
do que seu reavivamento espiritual, isto ê, trazer ã tona ·verdades e 
dons espiri tuais que o peso da instituição e da liturgia terminaram 
por abafar ou relegar a segundo plano. O conflito potencial entra a 
formulação do "credo" pela oração carismática e sua formulação pela 
oração litÚrgica não estaria no conteúdo das verdades, mas no seu en 
cadeamento . 

Se examinarmos as oposiçÕes catÓlicas aos movimentos carismáticos 
católicos, verificaremos que elas se atêm muito mais ã sua forma 
(prÓpria às igrejas evangélicas reformadas) do que ao seu conteúdo 
religioso e dogmático (sobre o qual a atitude ê de cautela e reserva) 
(18). Inclusive, os prÓprios crÍticos dos movimentos carismáticos 
catÓlicos reconhecem sua capacidade de reavivar os dons espirituais 
e de trazer ao primeiro plano a importância da presença do Espírito 
Santo na sua Igreja. A crítica ã forma dos movimentos carismáticos, 
com a sua espontaneidade no culto, seria então, em Última analise, 
uma atitude de defesa da oração litúrgica como melhor expressão do 
"credo" catÓlico. 

Porém, se os movimentos carismáticos encontram oposição entre os de
fensores da oração litÚrgic~, encontram também apoio entre não pou
cos bispos que , por sua posição hierárquica são os oficiantes do cul 
to litúrgico. Tais bispos, que aceitam e po~ vezes propagam o movi
mento de "Renovação Carismática", vêem nele não uma ameaça ã expres
são litúrgica do "credo" catÓlico, mas um reforço a este mesmo "cre
do". E isto por que a oração carismática não se propÕe a substituir 
os sacramentos (resguardando ser primado) e porque entre os partici
pantes de grupos carismáticos constata-se um reavivamento também da 
vida sacramental. Neste sentido, seu apoio à "Renovação Carismática" 
expressaria o apoio a um movimento que reaviva a fê dos fiéis, usan
do métodos pentecostais, mas que não os leva a definirem por si mes
mo o seu "credo". Eles reconhecem ó risco de deixarem os fieis "es-



v, 
pontaneamente" formularem seu "credo"; porém, preferem correr este 
risco a fim de obterem o reavivamento da fé, e então canalizá-lapa
ra a prática litúrgica sacramental. (Daí sua insistênci a na presença 
de sacerdotes nos movimentos carismáticos: eles seriam os agentes de 
canalização do reavivamento espiritual para a intensif i cação da vida 
sacramental). 

Examinando numa perspectiva sociolÓgica essa controvér s ia sobre o rea 
vivamente· espiritual nos movimentos carismáticos católi"cos, pod.emos -
sugerir uma hipótese para sua difusão. O trabalho religioso de.senvol 
vido durante a oração vai no sentido de rec:uperar para o Catolicismo 
efetivamente praticado elementos simbÓlicos que foram abafados ou 
deixados sem uso pela liturgia oficial: a presença do EspÍrito Santo 
nos fieis, fortalecendo-os com seus dons. Seria portanto um trabalho 
de retorma da comunidade religiosa catÓlica, enfatizando a igualdade 
de todos os seus membros, em oposição ã desigualdade entre os minis
tros da graça saéramental - o clero - e seus receptores - os fieis. 
Esta hipótese nos leva então a considerar os movimentos carismáticos 
como uma tentativa de recuperação, por parte dos leigos, do poder re-~ 
ligioso concentrado nas mãos do clero. A posição do clero na estrutu
ra vigente na Igreja CatÓlica é uma posição de tutela face ao leigo:! 
o padre é quem sabe, pode e decide, enquanto o leigo ocupa uma posi
ção passiva face ã autoridade eclesiástica (19). Na celebração dos 
sacramentos e de liturgia oficial essa posição estrutural é reforça~ 
da e simbolicamente legitimada, sendo o padre o oficiante e o leigo 
o beneficiário. Na oração, ao contrário, padre e leigo se colocam na 
mesma posição, ou melhor, em posiçÕes de mesmo valor, ambos tendo a 
mesma capacidade de orar. 

Esta hipótese vem abrir uma pista para a explicação da difusão dos 
movimentos carismáticos entre a população católica. Os participantes 
desses movimentos são,ao que indicam as informaçÕes disponíveis, lei
gos de nível sócio-econômico relativamente elevado, residentes nos 
centros urbanos e geralmente dotados de nível de cultura alto. são 
portanto indivÍduos que ressentem - ã semelhança dos "religiosamente 
deserda~o~"- ~a situaç~o de domina5;ão religiosa que_contrast:= com 
uma pos1çao soc1al favoravel. Eles vao buscar na craçao espontanea 
uma representação simbÓlica de sua , posição no mundo, distinta daque
la que o clero oferece ãs outras camadas da população. Ao nível dos 
indivÍduos, esta busca vai se refletir como uma solução ao problema 
da "crise de identidade", prÓpria dos estratos sociais médios e al
tos; ao nível do grupo, esta busca reflete uma contestação ã sua po
sição subordinada na estrutura da Igreja e a produção de uma repre
sentação simbÓlica de uma nova experiência leiga para a qual o voca
bulário religioso do clero é insuficiente. Porém, uma vez produzido 
um novo vocabulário religioso por meio da oração espontânea, (que, ao 
nível individual aparece como uma solução ao problema da crise de 
identidade), os frutos dele decorrentes (o reavivamento religioso) 
serão canalizados para a prática sacramental. Neste sentido, os mo
vimentos · carismáticos catÓlicos são mais um reforço da estrutura vi
gente, reavivando suas forças religiosas, do que uma contestação efe 
tiva. 



N O T A S 

(1) Por solicitação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o 
Centro de EstatÍstica Religiosa e Investigação Sociais - CERIS -
está realizando uma pesquisa na qual serão coletados os dados · 
para testar a validade das hipóteses aqui sugeridas. Por este 
motivo, nossa abordagem refere-se mais especificamente ã reali
dade brasileira. Entretanto, os estudos disponíveis sobre o Pen
costismo no Chile mostram que o fenômeno em suas grandes linhas 
é o mesmo , pelo menos nesses dois PaÍses latino-americanos. 

(2) Os dados estatísticos podem ser consultados em READ, William R.
New Patterns of church growth in Brazil. Grand Rapids, Michigan, 
W. B. Eerdmans, 1965, e em Chri~tian LALI\E D'EPINAY- O refÚ
gio das massas (tradução brasileira), Ed. Paz e ·Terra, Rio de 
Janeiro, 1970. 

(3) Vanderbilt University Press, Nashville, Tenesse, 1967. Escolhe
mos es ta obra por seu carâter comparativo e por sua riqueza de 
descr.içÕes. 

( 4) Cfr. POBLETE, Renato - Sectarismo protorriqueno, col. "Sondeos", 
nQ 55 , CIDOC, Cuernavaca, 1969. 

(5) Livraria Duas Cidades, São Paulo, 1969. 

(6) Cfr. Cândido Procópio C~AEGO (ed.) - CatóLicos, ~atestantes, 
Esp{ritas , Ed. Vozes, PetrÓpolis, 1973 (parte III). 

(7) Cfr. op.cit., especialmente Capítulo VI. 

(8) Note·-se o P.mprego do conceito nominal de Pentecostismo nessas 
abordagens. ~ preciso ter em mente que o "Pentecostismo" não 
tem vigência real; é um corpo de idéias e praticas que só ê vi
gente enquanto incorporado ca pessoas. t nestas e em suas rela
çÕes que está o quadro sociolÓgico. t sobre este qua~ro socio
lÓgico, sugerido por C.A. de ~edina, que queremos basear nossa 
anál ise. 

(9) Cfr. F. Cartaxo ROL~ -Diocese de Nova Iguaçu: Protestantismo 
p Espiritismo, uma perspectiva socioLógica. SPESE, Rio de -Janei
ro, 1973 (mi meogr . ), especialmente pp 63-147. 

(lO)A doutrina da segunda vinda de Cristo para instaurar seu reino 
no mundo ê l argamente difundida nos movimentos pentecostais. Ela 
ê concebida como prÓxima, mas não datada. Essa segunda vinda de 
Cristo não se confunde com o fim· do mundo; ê o fim deste mundo, 
desta sociedade condenada e corrompida, e o começo do novo mundo 
prometido por Jesus e que será construÍdo por ele e seus atuais 
discÍpulos, os pentecostais. Neste sentido, o "Reino de Deus" ê, 
para os pentecostais, um reino a ser instaurado na terra, e não 
na. vida depois da morte. 

(ll)Usamos aqui a noção de representação simbÓlica sugerida por M. 
GODELIER em "AnthropoLogie et eaonomie. Una anthropoLogie éco
nomique est-eUe possibLe?", in M. GODELIER (ed.) Un domaine 
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contesté: l 'anthropologie économique, Mouton, Paris-La Haye, 1974, 
pp. 285-345, e em "Vera une théorie marxiste des f aits rerigieux", 
in Lumiere et Vie , tomo XXIII, nQ 117/119, abril/agos to 1974, pp. 
85-94. 

(12) Para a noção de trabalho religioso, cfr. P. BOURDIEU - "Genes e 
et structure du champ religieux", in Révue Française de Socio
Zogie, XII, 1971, pp. 295-334. 

(13) Para uma analise do "Catolicismo popular", cfr. RIBEIRO DE OLI
W:IRA, P .A. "Religiosidade popular· na América Latina", Revista 
Eclesiástica Brasileira, vol.32, fasc.l26, junho 1972, pp. 354-
364. 

(14) Cfr. H. Richard NIEBUHR: The social sources of Denominationa
Zi sm, Henry Holt & Co, New York, 1929, especialmente pp.72-76. 

(15) Este problema é discutido por WALKER, Andrew - "SocioZogicaZ 
and Zay accounts of reality: choosing bet;ween repor ta o.f the 
"Charismatic Renewal Movement" amOUr!flB Roman Catholics ", in 
Theory and Society, vol II, n92, verao 1975, pp . 211-233. 

(16) Cfr. Antonio BARRURl, s.j. "A Renovação Carismática na I greja 
CatÓlica" - Boletim InforrrKltivo da Renovação Car ismática no 
Brasil . (mimeo.), n98, 1974; CAMANDARI, D. Manoe l Talamas : 
"El movimiento carismático" - Actualidad Pastoral, ano VI II, 
n986 /87, agosto /setembro 1975, pp. 153-156; FICHTER, J oseph: 
"Liberal and conservative catholic pentecostals", Social 
Compass XXI, 1974/3, pp.303-310; MARTINEZ, Jorge : "A propÓsi
to da renovação carismática" SEDOC 6,1973, pp.7 27-729; MC 
DONNEL, Kilian: "Base teológica da renovação carismática ca
tÓlica" -Grande Sinal, 28, 1974, pp.649-708; TH<MPSON, J ohn 
R. "La participation catholique dans le mouvement de r enouveau 
charismatique"- Social Compass , XXI, 1974/3 pp . 325-344; e 
Orientaciones t eolÓgicas y pastorales de Za renovación caris
mática católica (''Documento de Malines"), Publicaciones· Nueva 
Vida, Puerto Rico, 1974. 

·(17) Cfr. MAUSS, Marcel - "La priere ", in M. Mauss: Oeuvres, vol. 
1, pp. 357-548; a citação é da p.358. 

(18) "A Presidência e a Comissão Episcopal da Pastora l (da CNBB) 
têm aconselhado, de um lado, a necessária cautel a e, de outro 
lado, o suficiente apoio que o verdadeiro movimento para a 
Renovação Carismática merece". Cfr. "InformaçÕes sobre o Pen
tecostalismo Católico", in Comunicado Mensal da CNBB, n9273, 
junho 197 .~, pp.585-590. ' 

(19) Cfr. ~EDINA, C.A. e RIBEIRO DE OLIVEIRA, P.A.: Autoridade e 
participação, \bzes, PetrÓpolis, 1972. 

Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira 

SociÓlogo, trabalha desde 1967 no Centro de Estatísti ca Religiosa e 
InvestigaçÕes Sociais - CERIS - no Rio, onde se dedica a pesqu isas no 
campo da sociologia da religião. Principais trabalhos : estudo da ma
gia (tese de licenciatura), o clero no Brasil, Catol icismo popular e 
estrutura da Igreja CatÓlica. Está fazendo uma pesqui s a sobre mov i 
mentos pentecostais e uma tese de doutorado sobre o' Catolicismo no 
Brasil. li também professor de sociologia da religi ão na PUC-RJ e de 
Me todos e técnicas de pesquisa na fundação G et~lio \lir gas, Rio. 



LIVROS & 
PESQUISAS~~ . ~ f. 

Geografia da religião 
Res~m? ~o artigo Géographie des 
act1v1tes religieuses de Max 
Sorre, publicado em RYthmes du 
Monde (Le Bulletin des Missions) 
tomo III nQ 2 - Paris - 1955 -
pp.85-92. 

Trata-se de um exrelente artigo 
~ado Géographie des Aati
vites Religieuses , publicado na 
revista Rythmes du Monde . . Pode
se dizer que, no canp::> da meto
dologia para a geografia das re
ligiões, é o único trabalho de 
alguém que ronhereu profundamen
te o assunto e pode sintetizá
lo, prepondo métodos gerais de 
~rdagem geográfica. EID relaçoo 
a metodologia geral só de passa
gem aborda o carrpo especifico 
das cidérles de funçoo religiosa. 

De inicio o autor mama a aten
ção para o int-Presse que têm os 
elementos religiosos pata a geo
grafia, por duas razões: a) pe
las di versificaçõés regiooais 
de seus aspectos; b) pelo valor 
que asSUllelll o:::m:::> elementos de 
e:xplicaçoo, colocarrlo-os em pé 
de igualdade cx:m as ati vidérles 
politicas e especificamente eco
nânicas. 

El:rbora perseguindo fins diferen
tes, as atividades religiosas 
interessam tanto ao geógrafo, 
cx::no ao sociólogo e ao etnógra
fo que trabalham scbre a tota
lidérle das ati vidades do grupo 
humano. 

~ f ~ 
~ l j 

~ ......::::; 

Passa então a falar d.;,_ aborda-· 
gero metodológica das ativida
des religiosas em geografia hu
mana, dividindo-as em três eta
pas, a ~aber: 1) descrição; 2) 
colocaçao dentro do cmplexo 
geográfico; · 3) influência do 
meio nas atividérles religiosas. 

1~ A descrição da área de exten
sao da atividérle religiosa deve 
te:r p~s de localizaçoo 
e representaçao estatistica. 

Há duas fonnas de descrever essa 
extensoo: 
- encarando cérla religião cx::no 
lll2 conjunto autôncrro de concep
çoes, de manifestaçÕes rituais, 
de regras discipliilares, cx:m 
~us agentes e sua organização -
metodo roais faniliar ao geógrafo 
- isolarrlo CErtos elementos que 
se encxntram, erbora cx:m varia
ções 1 num núrrero maiS 0U nEnQS 
grarrle de religiões, procurarXlo 
a repartiçoo de suas m:x:lalida
des - método mais familiar ao 
etnógrafo. 

No primeiro caso, trata-se de es 
tabelece:r uma geografia das re
ligiões, que deve encxntrar sua 
expressoo numa carta. ·Analisa as 
dificuldérles, o:::m:::> o material 
estatistico, e sugere fontes. 

No segundo caso, erbora o méto
do seja mais familiar ao etnó
grafo, rrostra o interesse que 
tem para o geógrafo, lerbrarXlo 
o arcaiSI!O que permaneceu em 
rertos grupos SDCiais cx:m raizes 
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religiosas; sooretudo na !ndia 
e no Norte da Â:frica, salientan 
do a inportância, para o geógra 
do, do estudo da repartição de:ê: 
ses elerrentos arcaicos. 

O culto dos santos, no catolicis 
rro, é colocado em outro nível -
cultural, mas a netodologia des 
cri ti va estaria mais prÓXima da 
segunda forma. Istbra dois as
pectos a serem considerados 
quando se aborda o culto dos 
santos: 

1.1. cada região possui seu c:x:n 
junto de devoções particulares-

1. 2. os santuários consagrados 
a un nesrco santo nã::> se distri,
buem ao acaso, mas de acordo 
cx:m direções privilegiadas, re
velarxlo-nos , assim, as corren
tes religiosas. 

Conclui as considerações sdJre 
a descrição, dizerrlo: 

Essas considerações orientam o 
geógrafo para uma idéia, à 
qual voltaremos mais adiante. 
A descrição e a localizaçãO 
dos fatos religiosos não se 
concebe de forma puramente es
tática. Ela corresponde a um 
estado presente, mas implica 
numa sobrevivência de estados 
antigos, sem os quais não po
deria ser plenamente entendida. 

A imagem que nós àescrevemos se 
altera logo após ter-se forma
do e se desfaz a nossos olhos . 
Esse dinami.smo, outros dizem 
contingência, que reina em to
dos os dorrrínios da geografia 
humana, encontra-se aqui . Todo 

, esforço do cientista está em 
explicar esse dinamismo e isso 
nos conduz a considerar os ou
tros aspectos da geografia das 
atividades religiosas. 

2) O fato religioso se insere 
no cx:nplexo geográfico a um só 
tenpo a::no consequente e ante-

cedente: 
antecedente - parte-se do pró
prio fato religioso para procu
rar suas influências ar1 cada ti
po de cultura. 

consequente - parte-se, inversa
nente, das principais manifesta
ções geográficas da atividade 
human~ e procura-se, a propósito 
de cada uma delas, a nedida na 
qual eia é um produto do fato 
religioso. 

Se estudado a::no antecedente, é 
um capitulo da Geografia das Re
ligiões, a::no consequente, seria 
Geografia Religiosa. 

O segundo rrétodo, de acordo cx:m 
Serre, tem a vantagem de pe:rmi
tir um inventário exaustivo da 
Geografia Religiosa. O inconve
niente do processo consiste no · 
seu caráter bastante mecânico.O 
resultado deixa um youco a im
pressão de um f ichario . No entan 
to, é de grande utilidade e for
nece uma base de t rabalho insu
bstitu{vel. Coloca o trabalho de 
Deffontaines no segundo caso e 
diz que nã::> irá fazer aqui o que 
ele fez, porque o presente tra
balho é uma exposição de método , 
mas limitar-se-á a mostrar o in
teresse no capitulo relativo ao 
habitat, como exemplo tipo. Lem
bra então alguns dos exenplos já 
citados no seu voluma L'Habitat 
(Vol .III dos Fondements de la 
Geõgraphie Humaine). Mas ainda 
faz consideraçÕes smre a irrpor
táncia do elemento religioso na 
alinentaçã::> e na geografia poli-
tica. -

3) Aborda a influência do maio 
nas ati vidades religiosas , nos 
seguintes ternos: Não se t rata 
de considerar as atividades reli 
giosas como motor, mas de vê- l as 
como suscetiveis de serem inf lu 
enciadas pelo meio. Lembra as 
idéias de Gabriel Le Bras a res -



peito e diz que se trata, no 
fundo , da Geografia PsicolÓgi 
ca e, de todas , a mais cheia de 
nuanaes. Agru~a todas as obser
vâncias em redor de três ordens 
de idéias . 

3 • l. As oondições da vida de re 
lações, em todas as épocas, soo 
responsáveis, em larga escala, 
pela propagação das fo:rmas o:::m
fessionais. E oonclui: Nas re
giões que f icaram à margem da 
grande circulação , as formas 
conservadoras , ar caicas , da 
vida religiosa se mantêm com 
notável persistência . Crenças 
e ritos se dobram às mesmas re
gras que todos os outros ele
mentos do complexo cultural na 
conquista do espaço . 

3.2. Mesmo no seio de uma reli
gião tão um: fi cada como o cato
licismo romano, as mani f estações 
da piedade oferecem nuanaes mui 
to sens{veis , segundo as r egi-
Ões . O catolicismo, idêntico 
no seu fundo , adquire coloração 
particular, exatamente como os 
elementos culturais aos quais 
ele se integrou. Esse conjunto 
recebe, de maneira geral, a in
fluência do meio f{siao e soci
aL 

3.3. Enfim, nãO se pode negar 
que o nascimento, o desenvolvi
mento e a desintegração das for
mas religiosas encontram, em ca
da lugar, condições mais qu me
nos favoráveis , de acordo com o 
meio socia L 

Essas variações de intensidade 
da vida religiosa devem ser ao
locadas em relação com as mudan 
ças do meio humano . -

Finaliza, exenplificand::> a:rn a 
des=istianização das massas no 
Il1lll'rlo atual e lenbranéb que a 
mesma ordem de idéias 'f'Ode ser 
aplicada para o estudo dos o:::m
flitos entre a oonsciéncia e a 

segregação étnica na América do 
Norte e na Africa do Sul. 

Maria cecilia França 

Para uma sociologia do rrotes
tantismo brasileiro, Wa do A. 
Cesar, Col.Trilhas, (2) Ed.Vozes 
Petrõpolis, 1973, 48pp. 

Prqx:mOO-se un trabalho bem li
mitérlo -"doamlentar e em parte 
=iticar cbras relevantes para 

'um estudo scbre o protestantis-
100 brasileiro" - Waldo cesar 
consegue dar oo leitor tm1a vi
são panorâu:i.ca da literatura 
sociolÓgica scbre o protestan
tisnn no Brasil e, mais que is
so, sugerir pistas para tm1 es
tu:lo sociolÓgico do tema. 

O autor faz tm1a divisãO da bi
bliografia em 3 perlodos: o 
primeiro, entre 1930/40 é o pe
riodo dos estudos que vên fun
dallentar tm1a polêmica a:rn cató
licos, e que aboroan scbretudo 
a história do protestantisnn. O 
segurrlo perlodo, de 1940/55,mar 
ca a passagem para una abonla-
gero sociolÓgica do femreno a:rn 
influência de pe9:juisadores es
trangeiros. O terceiro perlodo, 
a partir de 1955, caracteriza -
se pela produção de pe9:juisas e 
estu:los de sociólogos nacionais, 
geralmente pat.roc:ina:los pàr en
tidérles o:::mfessionais, a:rn tm1a 

preocupação social e ecumênica. 
Neste Últinn perlodo os llDITimen 
tos penteoostais e a relação eii 
tre religião e sociedérle são os 
temas de ma.i.nr relevo. 

Essa análise da bibliografia so 
ciolÓgica pennite oo autor foi= 
nular algumas idéias scbre a so 
ciologia do protestantisoo no -
Brasil. Una perspectiva histó
rica nnstra o protestantisoo oo 
100 un ''Ioolrimento forâneo intro'= 
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duzido no pais por estrangeiros•; 
e que se introduz num "perlodo 
em que dezenas de novas crenças 
éqUi se estabelecem" , abalarrlo 
em seus fundamentos a hegem::mia 
católica. A maçonaria, o prote~ 
tantisrro e o positivisrro "têm a 
atração irresistivel do rE!"lel1do 
novo em pano velho - única pos
slliilidade para os que não que
riam rcrrper de todo a::rn a ordem 
estabelecida". Porém, erquanto a 
maçonaria e o positivisrro tinham 
a vantagem de contar a::rn dirigen
tes brasileiros, o protestantis
rro estava vinculado ads missioná
rios estrangeiros, só se tornan
do efetivamente brasileiro a par
tir dos cismas nacionalistas.Tal 
fato leva à existência de duas 
correntes no protestantisrro bra
sileiro quanto ao enfCX}Ue das re
lações entre Igreja e Sociedade: 
uma, pe silencia scbre essa 
questao, pois se 001pa exclusiva
nente dos asstmtos religiosos, e 
ootra, scb liderança nacional, 
que encara o cx:npranisso religio
so CXJOO uma rrotivação à acão so
cial e politica, oU. rresrro -de con
test.:ção da ordem social. 

Waldo Cesar analisa o protestan
tisrro brasileiro scb a perspec
tiva de suas atitudes face à so
ciedade, e é essa perspectiva 
que lhe permite estabelecer dif~ 
rentes perlodos para a produção 
da li~atura sociol~ica.Mas nãc 
vai alem da constataçao dos fatos: 
aparecimento de religiões de mas
sa e de elite,e nestas,de corren
tes de silêncio e de contestação. 
sua perspectiva não permite ver 
as diferentes atitudes das insti
tuições religiosas face à socie
dade CXJOO resultantes da p::>sição 
que élas ocupam no canpo religio
so para o ateirlimento das neces
sidades religiosas de seus des
tinatários. Falarrlo do protestan
tiEI!O CXJOO entidade abstrata, e 
não de seus agentes socialnente 

posicionados, o autor não solu
ciona o problema que ele rresmo 
colocou: CXJOO a teologia protes
tante enfrentou as grandes crise 
ideológicas e políticas do pais? 
Tal pergunta só pode ser res
pon:iida se , em vez de f alarrros 
da "teologia" , nos referirrros 
aos teólogos , isto é, aos pro
dutores/p::>rtadores do pensamen
to religioso que concorrem en
tre si para oferecerem ao seu 
pÚblico um sistema capaz de en
tender as crises da sociedade 
numa linguagem religiosa.Este 
é o desafio da sociologia do 
protestantisrro, ou mais geral
nente, da sociologia da reli
gião, estreitamente ligada à 
sociologia do conhecirrento. 

Pedro A.Ribeiro de Oliveira 
(CERIS) 

O Enigma da Religião, Rubem Al
ves, Editora Vozes, Petrõpolis, 
1975, 169 pâgs. 

O n::wo li vz.u de Rubem Alves , 
na verdade uma coletânea de 
ensaios escritos nos Últirros 
anos, bem poderia intitular-se 
O enigma da vida . O autor, que 
há mui to havia suplantérlo a 
sua prépria experiência reli
giosa-cuja estrutura limitérla 
e enfenna descobriu a terrpo -
tanbérn faz a sua autobiogra
fia no livro que Vozes acaba 
de editar. "As mais antigas 
memórias de minha nostalgia 
religiosa rre con:luzem aos dias 
de minha infância" - diz ele, 
porém scmmte à página 115. 

Estes dois elerrentos rre pare
cem uma pequena frc;queza do 
seu trabalho. Uma coletânea é 
satpre carente de unidérle ,rres
rro quarrlo trata de um tema oo
Il1llll a todos ()S cap.Í tulos. A 



sequência pode perder-se facil 
rrente e as repetições s~ qua=
se inevitáveis. O titulo da 
obra, oo caso,n~ dlega a unir 
as partes un tanto dispe:rsas. 

uma autobiografia, por ootro lq. 
do, ou deve ser a dlave da oora, 
a sua inspiração, ou se reduz a 
uma quase desculpa, apesar da a:n 
tida beleza que transparece na -
hora em que o autor se revela 
profundarrente envolvido e catpro 
rretido CXI1I um ITUl'rlo que n~ vive 
sem o transcendente. (p.2) 

Por isto é de larrentar que o se
gredo de toda a reflexão de Ru
bem Alves sd:>re a vida e a reli
gião - e seus fascinantes enig
mas - só apareça quase no final 
das suas discretas marórias. o 
seu COSI!DS , cheio da paz de um 
mundo familiar e amigo, que dava 
sentido e cx:rnunhão às "ruas , ár
vores, riamos e pessoas", des
rroronoo-se. O centro de tudo,que 
antes era a prépria imago mundi 
para lerrbrar Miroea Eliade - se 
oonoentra numa busca inoessante, 
ora rrelano:Slica, ora repleta da
quela "alegria bárbara de pos
suir deuses" de que fala Jbger 
Bas?-de ao ~alisar oertos tipos 
de extase 11\l.stico. 

O livro de Rubem Alves é essa 
busca. Filósofos e teólogos des
filam em todas as páginas (tal
vez em exoesso de citações), e 
suas idéias eJQJlodem sem preocu
paç~ de controlar o entusiaSI!D 
por uma análise apaixonada, pes
soal, sem que isto reduza o· va
lor cientifico oo filosófico ·de 
seus pensarrentos. Diz ele: "o 
que está em jogo é o rreu desti
no - e por isto a conversa exi
ge uma paix~ infinita (Kierke
gaard) por parte déqUeles que 
dela participan" (pág.l34). 

Por que ent~ não fazer uma au
tobiografia? As "reflexões auto
biográficas" ,que explicam o ti-
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tulo Do para{so ao deserto sao 
mlito excassas. A trajetória do 
autor, do pietisrro furrlarrentalis 
ta à teologia da libertação ,rre-
reoeria alguns dérlos mais. Entre 
estes extrerros alguns percorre 
ran o rresrro longo caninho sem
que chegassem à alegria de des 
o::::brir que "a transoerrlência -
se revela de forma concreta 
tanto nos gemidos pela liberda 
de, quanto na luta contra tudo 
éq\lilo que cprirre o hanem". 
(pág.l22) 

Rubem Alves tana a religi~ 
(n~ a religi~ institucionali 
zérla cx:m os RP.US "m:dos de ra=
cionalização" e a a:nse:jllel'lte 
exclusão do mistério) CCJlO ·um 
sinal pennanente da contradi
ção da existência que se ins
taura no préprio ser do hanem 
- prd:>lema sem soluç~ (p.30). 
Sinal que penni te, dialetica
rrente, enfrentar as préprias 
contradi~sdopensarrentore
ligioso. k:i falar da rrorte de 
Deus, é possl vel CXIllentar a 
autobiografia do harem. Arre
tam:Jrfose da consciência pode 
ser s~lesnente uma forma de 
a:nversao. Ou, CC1lO diz, "a 
convers~ é o m::rrento religio 
so da consciência" (p.SS). o
autor trata ainda do misticis 
rro - ~·a emigraç~ dos que nã) 
têm poder" • E termina cx:m dois 
capltulos talvez um tanto à 
parte do titulo preposto pela 
oora: "uma critica da ciência", 
antecipérlo de uma antitese co
mun ao seu estilo (esperança 
e oojetividade) e "tecn>loqia 
e humanizaçãn". 

Rubem Alves se desafia a si 
rreSI!D e oos desafia. Mas ~ 
basta olhar os enigmáticos e 
belos clrculos que se abrem 
cérla vez mais nas águas atin
gidas pela força de uma penosa 
reconstruç~ do nundo. E deixa 

. claro, parece-ne, que é 



preciso IIDlhar-se, mergulhar. 
Para ressurgir em aror e es
perarça. 

Waldo Casar 

Os deuses dançantes: um estudo 
dos cursilhos de cris"tandade, 
Otto Dana, Ed~Vozes, Petrôpo
lis, 1975, 171pp. 
No Oeste dos Estados unidos há 
gente abandonarrlo as suas fani
lias para seguir um casal que 
pranete "paz mental" aos seus ~ 
guidores. Em Nol/'a Iorque jovens 
can cabelo curto, terno e grava
ta, e olhos vazios, 500 encontra 
dos nas esquinas reei tarrlo as @ 
lavras do "profeta" ooreano Sun 
Yung r-t:x:m. Por outro lérlo, adul
.tos da classe mêdia e alta pagélll 
taxas altas para aprerrler a arte 
de ''meditação transcendental" .Em 
são Paulo, Manoel de Mello faz 
reuniões de milhares de pessoas 
no seu rrovimento penteoostal "O 
Brasil para Cristo" , ande ele 
realiza "curas maravilhosas". No 
Ceará, Frei Damião tem cxn:ruista 
do tantos adeptos fanátioos que
o bispo quer silenciá-lo. E ago
ra mais um fenâreno religioso de~ 
ponta no Brasil e em outros par= 
ses , limitado principalmente à 
classe alta e mêdia-alta. sua 
análise está no livro do Pe.otto 
Dana; Os deuses dançantes: um es· 
tudo dos aursiZhos de aristanda
de . 

Este livro pequeno e bem escrito 
apresenta ao leitor o essencial 
dos cursilhos , usarrlo técnicas 
sociológicas e a experiência vi
va do autor durante algum tefTO 
no qual participou diretamente 
da experiência dos cursilhos, em 
Piracicaha , São Paulo. 

Estes constituem-se de uma série 
de sessões intensivas de estudo 
religi oso para leigos, sendo pa
dronizados pela Iqreia Católica 

CXITI O fim aparente de re-inspi
rar a fé do hcm:m rooderno. 

Depois de um processo cuidadoso 
de seleção, destinado a atingir 
·católioos IXlllina.is cxm posições 
de liderança na sua faixa soei
al, grupos de 30 a 40 eessoas , 
segrega:bs por sexo, sao esro
lhidos para part.icipar no cursi 
lho. soo levados para un local
de retiro e durante três dias 
500 sul:lretidos às técnicas mais 
I!Odemas de psioologia de grupo 
e pedagogia. O fim desse irxloc
trinaz;çoo, diz Pe.Dana, é o de 
provocar uma "re-conver500"; 
quer dizer, uma redefiniçoo do 
eu, de Deus e dos outros.Dtbora 
mui tos cheguem ao cursilho cxm 
certo cinisno, levados pela 
pressão de familiares oo de ami 
gos (que esperélll um tipo de Iml= 
dança milagrosa na atitude do 
individuo) , são pouoos os que 
oonseguem sair do cursilho não
atingidos. 

o Pe.Dana tr;ça as origens 
eclesiásticas dos cursilhos,su
gere um quadro de referência 
teórioo para o seu estuio e ofe 
reoe matéria anpla sobre as es= 
truturas e técnicas utilizadas. 
Têfrlbém conta o:rn as biografias 
de vários cursilhistas de Pira
cicaba, citarrlo as reações de
les antes, dw:dllte e depois do 
cursilho - o que dá um caráter 
leve e humano ao estuno. 

No fim do livro, Dana examina 
o oontexto mais anplo, social, 
eoori:rnioo e politioo, no qual 
os cursilhos têm se desenvol
vido - principalmente a arx>
mia provocada pelas estruturas 
sociais vigentes. Também suge
re o papel potencial dos cursi 
lhos caro apoio dessas mesmas
estruturas. 



Dana, por fim, dá à sua obra 
um tan de hmror, de ironia, e 
às vezes até de élllargUra. AD 
rresrro teTpo é um estudo sério 
scbre um ass~mto que tem mani
festações inportantes , a::m::> 
queríanos insinuar no a:rreçx:> 
deste a::mentário. Para os que 
se interessam pela sociologia 
da religião, e também para os 
que querem entender mais so
bre psioologia humana em nos
sa época, Os deuses dançantes 
têm mui to para ensinar. 

Alison Raphael 

Registro 

O mito da neutralidade cientí
·fi c a, Hilton Japi assu, Imago 
raítora, Rio de Janeiro, 1975, 
187 pãgs. 
Conteúdo: 
l.Objetividade Científica e 

Pressupo1;tos Axiológioos 

2.Ciências Humanas e Praxeolo
gia 

3. Furrlarrentos EpistaiDlógioos 
do Cientificisrro 

4.A ~tica do COnhecirrento Obje 
tivo -

5.0 Problema da "Ciência da C! 
ência" 

6 .Papel do "Educa:ior da Intel! 
gência" 

Cavalhadas de Pirenõpolis -- Um 
estudo sobre representaçoes de 
cristãos e mouros em Goiãs,Car 
los Brandão, Ed.Oriente,Goiãnia 
1974, 169 pãgs . 
Conteúdo: 
l.R:>tina, Festa e Ritual 

2.Cavalhadas de Cristãos e~~ 
ros 

55 

).Cavalhadas efll Goiás e em Pire
riipolis 

4.A Festa do Divino Espírito San
to e as Cavalhad~ em Pi,r~ 
lis 

S.Os Sintx:>los de Cristãos e M::ll
ros 

6 .o Ritual e a Sociedérle 

O trabalho tem três cbjetivos: 1) 
resumir as principais teses acer
ca da Igreja Católica Ranana a::m::> 
agente de IlU.Idança social na Arréri 
ca Latina; 2) analisar sete recei1 
tes e inportantes rronoqrafias scF 
bre o catolicism:> no Brasil; 3) 
avaliar em que rredida a história 
da igreja oonfiz:ma as projeções 
de cientistas sociais acerca da 
capacidade do catolicisrro latino
arrericano prarover ITlldanças soei
ais. 

Catolicismo e família no Brasil 
contemporaneo, Candido Procop1o 
Ferreira de Camarqo, in Estudos 
CEBRAP 12 (abril-junhCil975), 
pãg. 149-159) . 
o artigo relata a pesquisa do 
CEBRAP (Centro Brasileiro de Aná
lise e Planejarrento) quanto as al 
terações cbserváveis na ideologiã 
católica em relação à organização 
féllli.liar e aos pápéis dos seus 
II'IE'II'bros, especialJTente nas Últi
mas três décadas.Os resultados da 
pesquisa aparecem a:m maiores de
talhes no CAIEmo 21 do CEBRAP 
sob o título Catolicismo e fGJTI'Í
lia: transformação de uma ideolo
gia (70 págs.) de autoria de José 
Reginaldo Prarrli. 
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