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O PENTECOST ALISMO 

Para qualificar qualquer uma 
das igrejas pentecostais, pes
soas diferentes têm usado pala
vras e construções diversas. No 
entanto, em alguns pontos eles 
se encontram. [/ Por exemplo, no 
modo como o povo de "l::!.:r;n país 
católico" usa a própria lmgua
gem dos pentecostais para cha
má-los de "crentes", de "pente
costes", ou de "línguas de 
fogo''. \\ Por exemplo, ainda, na 
maneira como os seus estudio
sos categorizam, nas igrejas 
pentecostais, uma forma de 
acontecimento, de emergência, 
de processo avassalador ou de 

erigo de conguistª sobr~_ o'!l- ;::' 
tros_ grupos ou denominaçõ_es 
religiosas: "o fenômeno pente
costal", o "movimento pente
costal", a "explosão pentecos
tal", a conquista pentecostal", 
"o avanço dos pentecostais" 
(Veja, n.0@). 

Entre reconhecidos como es
tranhos, ou como autênticos 
em sua fé; entre serem um 
passo declarado de volta a mo
dalidade de igreja primitiva. e 
se apresentarem como um exér. 
cito de renovação radical e bí
blica do cristianismo adorme
cido das grandes igrejas, os 
pentecostais são chamados ain
da por palavras que traduzem 
a tdéia de processo, de novo ou 

de renovado. Aqui mesmo, den
tre os artigos para os quais pe
dimos a sua atenção, leitor, há 
mostras disto: "Pentecostalí· 
zação do Protestantismo Histó
rico"; "A Renovação Carismá
tica Católica". 

Também nos livros que bus
cam explicar os pentecostais 
do país e do continente, os seus 
autores não evitam associá-los 
outra vez ao novo, ou ao que 
protege e salva. Eles traduzem 
para a literatura dos títulos 
as palavras do povo: Refúgio 
das Massas (Lalive D'Epinay, 
1970) , A Experiência da Salva
ção (Muniz e Souza, 1969), 
Followers of the New Faith 
(Willens, 1967). 

Diante de uma instauração 
religiosa tão diversificada -
várias igrejas surgidas com no
mes novos, a todo momento; 
formas próprias no protestan
tismo histórico e no catolicismo 
- tão presente e tão vigorosa, 
quando comparada com os ca
minhos anteriores do cristia
nismo ocidental, não se conse
gue saber com quem fica a 
porção maior de espanto: se 
com os crentes recém-converti
dos e que reformulam todos os 
setores de .suas vidas ao redes
cobrirem um Cristo afinal tão 
exclusivo e direto; se com os -----1 -



cristãos de outras igrejas, a 
quem o "avanço" pentecostal 
sacode e "conquista" (pente
costalização protestante e reno
vação carismática católica); se, 
ainda, com os seus pesquisado
res, que retomam e recriam, 
para explicar afinal um acon
tecimento social tão de repente 
importante e pouco usual, to
dos os recursos que podem pro
duzir as regiões mais variadas 
de suas teorias, do funcionalis
mo a Marx. 

Os trabalhos apresentados 
neste número 6 dos Cadernos 
de ISER, dedicado inteiramen
te ao Pentecostalismo, enfocam 
o fenômeno pentecostal, tal co
mo ele pode ser encontrado em 
igrejas própr1as, ou dentro de 
ramos e experiências protes
tantes históricas ou do catoli
cismo. 

O estudo de Christian Lalive 
D'Epinay: Religião, Espiritua
lidade e Sociedade - um estu
do sociológico do pentecosta
lismo latinoamericano, retoma 
a descrição dos aspectos mais 
evidentes para fazer a seguir 
o exame das identidades entre 
a religião e a sociedade, ~ 
poderiam haver preparado o 
terrerro para o advento e a ex
plosão de um modo de crença 
e culto aparentemente tão eS
tranho e defasado, mas onde 
Lalive vai encontrar a própria 
ordem e ideologia da sociedade 
latinoamericana. Dos artigos 
aqui apresentados é o único 
que não faz referência restrita 
ao caso brasileiro. Mas entre 
o que Lalive descreve e supõe 
para o continente e o que os 

outros autores falam sobre o 
pentecostalismo nacional, há 
mais do que simples analogias. 

Rolim aborda o fenômeno 
pentecostal protestante através 
de três pontos que representam 
um aprofundamento das refle
xões feitas nesta área: as rela
ções pentecostalismoj sociedade 
em mudança, a estrutura reli
giosa dos pentecostais e sua 
significação social. 

Sua contribuição maior pa
rece centrar-se exatamente no 
fato da análise mais cuidadosa 
do 2.0 elemento : a estrutura 
religiosa do pentecostalismo, 
não somente porque não foi su
ficientemente estudado, mas 
principalmente porque liga e 
esclarece os outros pontos de 
análise. 

Aureo Bispo dos Santos es
tuda desde alguns anos o fenô
meno da pen tecostalização das 
igrejas do protestantismo histó
rico no N ardeste. O artigo que 
incluímos neste número é ape
nas uma pequPna parte de todo 
o trabalho realizado pelo autor. 
O método empregado para a 
pesquisa difere, na verdade, do 
de todos o~ outros autores. As 
dimensões do artigo não são 
suficientes para um juízo ade
quado sobre a sua relevância 
na análise das relações entre 
religião e sociedade. No entre . 
tanto, é justamente essa dife
rença o que , aliada ao rigor 
com que Aureo faz suas pes
quisas, justifica publicar aqui 
o seu trabalho. 

Um outro motivo seria o mes
mo que responde pela oportuna 
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inclusão das "notas de pesqui
sa" enviadas por Pedro de Assis 
Ribeiro de Oliveira. Depois de 
apresentar estudos sobre for
mas originais do pentecostalis
mo, tanto o documento de Au
reo: Pentecostalização do Pro
testantismo Histórico, quanto 
o de Pedro: A Renovação Ca
rismática Católica, consideram 
formas pentecostais de_ pre
sença dentro de igrejas cristãs 
não-pentecostais. Pedro Ribei
ro de Oliveira realiza no mo
mento estudos sobre o pente
costalismo católico e a contri
buição que nos envia contém 
apenas as primeiras anotações 
de pesquisa. Não é necessário 
convencer o leitor a respeito da 
importância dos dados de sua 
investigação, em andamento, 
sobre o assunto. 

Desde antes mesmo de publi
car o seu livro : Prática Edu
cativa e Sociedade, Jether Pe
reira Ramalho tem conservado 
dentro de uma mesma linha de 
pesquisas, uma mesma preo
cupação, a de rastrear dentro 
e fora do protestantismo brasi
leiro, o significado político da 
atuação educativa e/ou pasto
ral de igrejas e de grupos reli
giosos. 

Assim, ele retoma algumas 
das observações dos artigos que 
antecedem, aqui, o seu, para 
buscar responder à pergunta 
que com notável insistência; os 
pesquisadores- acadêmicos ou 
não - fazem aos pentecostais 
- brasileiros ou não: de que 
modo e com que alcance o pen
tecostalismo é uma alternativa 
de formação de consciência po-

lítica, sobretudo entre a maio
ria de marginalizados e prole
tários urbanos e rurais que 
ocupam os seus bancos nos mo
mentos de prece e de pregação? 

A maneira encontrada por 
Jether para responder a esta 
pergunta é de uma rara felici
dade. Sem haver pretendido 
uma pesquisa sistemática sobre 
o problema, ele compara, ponto 
por ponto, a prática político
pastoral das comunidades ecle
siais de base católicas com 
aquela subjacente às igrejas 
pentecostais brasileiras. 

O trabalho de Gary Nigel 
Howe: Representações Religio
sas e Capitalismo - uma "lei
tura" estruralista do pentecos
talismo no Brasil, é talvez o de 
leitura menos fácil neste Ca
derno. Trata-se de uma pri
meira ordenação de pressupos
tos formulados pelo autor como 
base para uma ampla pesquisa 
sobre . o assunto. São impor
tantes aqui não só os pressu
postos teóricos apresentados 
por- Gary, quanto as suposi
ções que acredita explicarem 
a emergência e a adequação 
do pentecostalismo brasileiro à 
nossa sociedade capitalista. Al
gumas de suas idéias não são 
estranhas a Lalive e às conclu
sões apresentadas por Fran
cisco Cartaxo Rolim em semi
nários do ISER e do CER. 

Finalmente Rubem César 
Fernandes encerra a lista pe
quena e produtiva dos autores 
deste número, com um estudo 
de grande utilidade. Ele reto. 
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ma os dois livros de maior im
portância na análise do pente
costalismo latinoamericano, o 
de Christian Lalive e o de Emí
lio Williens. Faz mais do que 
resenhar cada um dos livros, 
individualmente. Ao estabele
cer um confronto entre as duas 
abordagens, atualiza a crítica 
da análise do pentecostalismo, 

indicando como, para cada con
junto de indicadores de preten
didas características diferen
ciais das "igrejas de pentecos
tes", o problema tem sido re
estudado em alguns dos mais 
importantes e recentes estudos 
de nosso pentecostalismo. 

Carlos Rodrigues Brandão 
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RELIGIÃO, 
E 

ESPIRITUALIDADE 
SOCIEDADE 

ESTUDO SOCIOLÓGICO DO PENTECOST ALISMO 
LA TINO AMERICANO (*) 

Christian Lalive d'Epinay 
(Universidade de Genebra e Instituto 
de Estudos do Desenvolvimento.) 

Já que o nosso colóquio pode ser 
comparado a um albergue espa
nhol. que me seja permitido apre
sentar de uma só vez o que eu vou 
retirar de meu alforge de viajante 
e colocar sobre a mesa de nosso 
festim. Antes de mais nada, a pro
posta de um sociólogo. Uma pro
posta que se desenvolve a partir 
da premissa segundo a qual todo 
o homem nasce e se realiza em 
um espaço socio-cultural. Em con
seqüência, que todo o fenômeno 
que tem a ver com o homem pode 
ser explicado a partir da Sociolo
gia. Em segundo lugar, esta pro
posta será construída a partir da 
observação de um fenômeno reli
gioso particular, escolhido porque 
ele é, para mim, como um oceano_ 
sulcado durante muitos anos (com 
tudo aquilo que o mar guarda sem-

-pre de maravilhoso, de surpreen
ente e de desconhecido, mesmo 

para os marinheiros que são dele 
--os mais familiares) e que nos con

duz •a certos paradoxos, com res-
-peito ao tema de nosso colóquio. 

Esta contribuição será dividida 
em duas par tes. A primeira contém 
uma apresentação sucinta dos mo
vimentos pentecostais. Com os da
dos necessários à reflexão comu
nicada dessa maneira, será aberta 
uma "discussão" na parte seguinte. 

(*) Trabalho en\'iado pelo autor para pu
blicação no C:lflernos do !SER. 

Primeira parte: Descrição 

11 . O movimento de Pentecostes 
em um continente de católicos. 

A população latino-americana é, 
desde um ponto de vista numéri
co, a filha dileta da Igreja Cató
lica. Os recenceamentos de todos 
os países indicam que a população, 
em pelo menos 80 %. declara-se ca
tólica. Em toda a parte - mesmo 
no México onde o conflito entre 
a Igreja e o Estado provocou uma 
guerra civil e religiosa (1) - a re
ligião católica conserva um status 
privilegiado. na maior parte dos 
casos, inscrita na própria Consti
tuição. 

Se o estatuto jurídico e os re
cenceamentos decenais colocam em 
evidência a primazia da Igreja Ca
tólica, outros indic·adores marcam 
os seus limites. Assim, por exem
plo, a fraca densidade de padres, 
apesar do aparte fornecido pelas 
igrejas da Europa e da América do 
Norte. Este clero, já disperso, viu
-se ainda dizimado por uma onda 
de laicização no correr dos últimos 
anos. Um outro exemplo: a fre
qüência à missa é muito débil. se 
for adotado como critério a prá
tica do culto para estabelecer uma 
classificação das diversas religiões, 
em vários países do sub-continente 
- Brasil, Chile e Haiti. entre ou
tros - o catolicismo não será en
tão aquele que ocupará 0 primeiro 
lugar, mas ele será ocupado pela 
expressão cristã mais recente: o 
pentecostalismo. 
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O seu nome remete ao Pente
costes, ao primeiro Pentecostes tal 
como ele é descrito no capitulo 2 \ \ 
do Livro dos Atos dos Apóstolos, 
o dia da irrupção do Espírito entre 
os discípulos de Cristo. Esta infu
são do Espírito traduziu-se através 
de eventos maravilhosos: a facul
dade de se fazer entender em lin
guas estranhas, o dom da profecia, 
etc. 

Pelo fim da primeira década des
te século, quase que ao mesmo tem
po, em pontos diversos do globo, 
mas sobretudo e inicialmente nos 
Estados Unidos, as comunidades, na 
busca de um reaviva.mento espiri
tual. redescobrem a letra desse 
texto dos Atos, assim como de ou
tros grandes textos proféticos sobre 
o poder do Espírito (particular
mente, o capitulo 2 do livro de 
Joel). 

Esta orientação vai demarcar a 
renovação pentecostal dos reaviva
mentos (revivais) que sacodem pe
riodicamente o torpor das grandes 
igrejas protestantes. o espírito é 
poder; sua vinda e sua presença 
sobre a comunhão· são visíveis ime
diatamente, sã0 empiricamente 
constatáveis através de uma "lou
cura sagrada" que se apodera da 
assembléia e de numerosos fiéis, 
que se revelam portadores de ca
rismas - de dons - distribuídos 
pelo Espírito. Na comunidade em 
transe, alguns testemunham em 
línguas estranhas (glossolália); 
outros profetisam; outros dançam 
e outros imnõem as mãos sobre os 
enfermos. Algumas vezes realizam
-se até mesmo delicados simula
cros de atos cirúrgicos. 

Ao transe da comunidade reuni
da sucede a outra manifestaGão do 
Espfrito-poder: o testemunho da 
comunidade dispersa sob a forma 
de um apelo apaixonado à conver
l'ão. "Quando o Espírito acabou de 
baixar com a sua força, as pessoas 
batlzadas, crianças, homens e mu
lheres, sentiram-se compelidas a 
sair às ruas e comunicar a S'Ua ex
periência em altas vozes, a visitar 
seus amigos e seus vizinhos, a via
jar a outros lugares com o único 
objetlvo de conclamar os homens 

ao arrependimento . . . " declara 
uma testem unha da primeira co
munidade pentecostal da América 
do Sul. 

A emergência do pentecostalismo 
provoca no seio do cristianismo 
uma revolução cuj0 alcance ainda 
não foi devidamente mensurado. 
Após dois milênios de combates 
obstinados para destrui-los, os ri
tos de possessão estão agora colo
cados no centro mesmo da vida cul
tual de uma das fam1lla cristãs, 
onde eles encontram, entre outras 
coisas, fundamentos teológicos. 
Além disso, apropriando-se de mo
dos de expressão não-verbais (ou 
para-verbais) - o balbucio, a dan
ça-gesto, o delirio - o pentecos
talismo coloca em questão todas as 
hierarquias estabelecidas, todas as 
especializações codificadas, e abre 
suas portas de par em par, seja 
àqueles, tão numerosos no terceiro 
mundo. para quem é difícil o em
prego da palavra, quando se trata 
de dirigir-se a um personagem tão
grande, como Deus; seja àqueles, 
cujo volume cresce constantemen
te no hemisfério norte, e que agora 
se insurgem contra a opressão 
exercida pela categoria do "racio
nal". nas sociedades industriais 
avaiÍGadas. 

Aliás. é invoc•ando os seus aspec
tos insensatos e irracionais que os 
dirigentes das grandes igrejas ex
cluem os adpetos da nova doutri
na conduzindo-os. assim, a que se 
constituam em movimentos autô
nomos, as "seitas do Espfrito". pa
ra retomar a expressão de Roger 
Bastide. 

Assinalamos. finalmente, que 
após os anos 50. frente ao impacto 
universal do fenômeno, as igrejas 
crlstii.s - tendo à frente a Igreja 
Católica - procuraram rever a sua 
posicão e. assim, assistimos hoie ao 
desenvolvimento de um neo-pente
costalismo no interior mesmo· dos 
grandes corpos religiosos. 

12. Crise da Sociedade e Movimen
to de Salv~ão 

O pentecostalismo produziu re
sultados muito variados, de acordo 
com o pais. No ent anto , por toda 
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a parte da América Latina, o seu frente à sociedade civil e pol!tica, 
crescimento é acentuado e ele se denegada toda a legitimidade das 
impõe como a principal minoria re- autoridades deste "mundo"• logo 
ligiosa. do universo de Satã. Uma tal re-

Quando se procede a um exame cusa intransigente de parte de 
cuidadoso dos dados estat1sticós uma significativa minoria deveria 
disponíveis, observa-se que em uma conduzir, sem dúvida alguma, a si-
boa parte dos casos, a "conquista tuações explosivas, desde quando os 
pentecostal" (a expressão é de cer- crentes se colocam de tal modo 
tos observadores católicos) toma fora dos quadros da lei. Mas este 
impulso nos ~O. Esta consta- primeiro principio normativo é mo-
tação é importante: a crise de derado por um segundo, aquele 
1929-1931 repercute com uma vio- mesmo que São Paulo dirige aos 
lência multiplicada na América Romanos (cap. 13) e que os exorta 
Latina; ela estabelece ai os come- à submissão "as autoridades consJ ~ 
ços de uma crise estrutural que tituldas, porque não existe autori-
ainda hóje está longe de haver si- dade que não provenha de Deus". 
do resolvida. o cam~o estaciona e Esta relevância de dois textos} 
expulsa os seus hãbltãrifes; ..as._c·- tão contraditórios orienta a ação 

'( a es conhecem um crescimento socio-politica em direção a um con-
~ anárquico, sem qualquer relação formismo, o mais das vezes passivo 
1!. com a sua taxa de industrializa:- e que se presta a numerosas am-

~ 
çáo. A ideologia tradicional. funda- bigüidades, talvez mesmo a um 

- da sobre laços de dependê~ncfâ e oportunismo nu e cru. 
de deferência para com o patrão - O universo social é colocado sob 
o grande proprietário - descobre o o signo do mal. A questão que se 
esgotamento de sua credibilidade. coloca não é nem a de reformá-lo, 
De d um univ a...ma,rcado nem de fazer a revolução. pelo fa-

ela ruptura das regulações sociais: tn de que Deus anuncia a chegada 
ome, o esemprego, a miséria, abrunta de seu reino, cuja iminên-

o pentecostalismo propõe às mas- ci::t é atestada por uma tal quan-
.;as a fé em um Deus de amor, ã" tidade de sinais concretos: terre-

erteza da salvação, a vinda o Rei- motos e maremotos (freqüentes na 
_ no. a. segurança de uma comurtt- zona andina), guerras e desordens 

~ dade fraterna e a participação sociais (estas últimas quase inin-
~ junto às responsabilidades de uma. teruptas em vários pafses latino-
~ obra comum a realizar. P isso americanos), escândalos ou. entre 
,j mesmo lhes oferece uma humani- outros. estP congresso mundial de 
\ -dade que a sociedade lhes recusa. magos em Bogotá, em setembro de 

13. A Espera Milenarista e 0 Des- 1975. A convicção aoocalfptica sus-
compromissQ< Confonnista tenta-se nela repetição constante 

de "sinais" que desencadeiam as 
O conjunto das crenças pentecos- profecias e reativam a orega~ão e 

tais constitui um dualismo (con- o ::~rrebatadn anelo à conversão. 
·cção de um conflito irredutível Neste ponto evidencia-se a con-

entre as forças divinas e os pode- seqüência politica mais evidente 
res satânicos. este$ últimos com o do pentecostalismo. Retirando-se , 
controle da Terra) \combinado com pela esperança apocallptica, de to-
uma impaciente espera do Reino da a vontade de engajamento e de 
que será instaurado por Deus ou responsabilidade socio-poUtica, es-
por seu filho . Esta visão faz-se te fenômeno religioso - que em si 
acompanhar de um sistema de mesmo é a expressão de um po-
acão regido por duas regulamenta- deroso descontentamento social -
ções principais. O prjmelrQ.._envol- desarticula o J>Otencial de contes-
ve a ruptura com " cUnd " leil:\. tação, ístÕ é, insurrecional, que os 

-riiotiv da primeira epístola de séculos de opressão fizeram acurou--
São João). Por si só o pr,eceito__po:- lar sobre as camadas sociais l;)opur-
deria coduzir a uma.-r.etra_ção total lares. Compreende-se por isso que - -
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estes movimentos religiosos ~am \• ·' ços biológicos (nós, os Negros, os 
particularmente _bem acolhi/o:lpe- ~ · índios, os Sul-americanos, as mu
los regimes ditatoriais ou autori- , Iheres, os jovens . .. , alguns nós 
tários da América Latina, pois eles " sobre os quais edificam-se as ideo
catalizam o potencial insurrecio- l:.'" logias, assim como as teologias). 
nal em direção a uma revolução " A crise cultural acrescenta-se, 
totalmente simbólica.í'Ainda mais,J desde alguns anos, a crise econô-
isto se verifica em urrl:- periodo em mica. A inflação devora a econo-
que a Igreja Católica procura des- \ mia, o desemprego ameaça valores 
vincular-se das ditaduras) No Hai- tão consolidados, como são os de 
ti. "Papa Doe" soube tirat"proveito trabalho e de estabibilade no em-
para seus filhos não só dos cultos prego. Crises que em parte apoiam 
de Vodu, mas também dos movi- a disposição daqueles que se re-
mentos pentecostais que, sob o seu cusam a constituir suas vidas em 
regime. conheceram um crescimen- função de tais valores. 
t 0 fabuloso até englobar uma quin- Chega, para uma primeira ava-
ta parte ãa população, por volta liação. Eu gostaria de demonstrar 
de 1970. o alcance indicador do fenômeno 

2.a Parte - Discussão 

21. O Pentecostalismo: um sinal. 

Como um primeiro ponto para 
o debate, eu gostaria de acentuar 
que o pentecostalismo deve ser per
cebido como um sinal. O sinal, en
tre outros, de uma formidável mu
tação cultural no sistema das na
ções industriais e das nações sob 
sua dependência. 

Em sua especificidade, o pente
costalismo, mal virada a última 
página do século XIX. reintrodu
ziu no coração do cristianismo os 
ritos de possessão, o que significa 
outros caminhos no acesso à divin
dade - e'7" por conseqüência. à co
munidade- além daqueles da lin
guagem articulada e do sacramen
to codificado. 

De modo mais geral, ele é um 
dos índices de uma contestação 
crescente a uma sociedade cujo 
sistema cultural está centrado so
bre a idéia de racionalidade (Max 
Weber). Por toda a parte 0 ho
mem reclama o direito ao irracio
nal, à inspira<)ão, ao "bizarro signi
ficante". Dentro desta perspectiva. 
o pentecostalismo associa-se a ou
tros signos: a efervecência das co
munas, maio de 1968 e todos os mo
vimentos c;ue. contra o principio 
excessivamente racionalista de 
achievement (sucesso), reivindicam 
a sua adscrição, o seu enraizamen
to em um solo mais profundo: o 
apelo à raça. à etnia a outros tra-

pentecostal. mas não me atrevo a 
ir mais longe. porque uma coisa 
é ventilar um pouco mais a nossa 
problemática e uma outra é fazer 
um romance sociológico. 

22 . A Pluralidade dos Pontos de 
Vista na AnáliSe Sociológica. 

Na primeira parte eu optei re
solutamente por demonstrar que 
não é tão simples traduzir a signi
ficação do pentecostalismo. Esta 
signfirarão varia também de :>.ror
do com a questão que se coloca e 
de acordo com quem a propõe. 

Para quem se apresenta desde o 
110nto de vista da mudança social 
e da constituição de uma sociedade 
mais justa e egualftária, é deplo
rável a passividade socio-politica 
do pentecostalismo. Desde uma 
abordagem marxista, pode-se falar 
de alienação. No entanto. para 
além desta conclusão apressada, 
uma análise que utilizasse a noção 
lukácsquiana de "consciência pos
sível". ou "consciência adjudica
da", revelará que o pentecostalis
mo, nos campos da América La
tina dos anos 1930/1960 - e talvez 
de novo ainda com n retorno for
çado dos regimes militares ditato
riais - exprime este máximo de 
consciência possível do proletaria
do rural . Uma expansão polttica 
do protesto social corresponde, em 
um tal conte·xto, a uma forma de 
suicídio coletivo (2) . 

De não menor importância é o 
significado do pentecostalismo para 
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seus adeptos. Ele é - e nós o ex-:
primlamos no parágrafo 12 -
salvação, no seu sentido mais ime
diato, o mais cotidiano. O pente
costalism0 "oferece-lhes uma hu
manidade que a sociedade lhes 
recusa". 

Liberação, alienação, protesto, 
estes substantivos dizem, cada um 
ao seu modo, alguma coisa do pen
tecostalismo, mas é conveniente 
não reduzir este fenômeno religioso 
a um desses termos e até mesmo 
a todos os três, unicamente. 

É esta pluralidade de significa
ções que eu procurei indicar ao in
titular o livro consagrado ao pen
tecostalismo, "O Refúgio das Mas
sas", uma referência ao mesmo 
tempo blblica (entre outros, o sal
mo 9, vers. 10) e a Marx (3). 

Ao propor, consequentemente. di
versas interpretaçes, todas elas ver
dadeiras, na· realidade, eu procuro 
evidenciar o caráter relativo do 
julgamento, sempre dependente de 
um determinado ponto de abor
dagem. 

23. O Pentecostalismo entre o Es
piritual e a Sociedde? 

Retomo agora a questão que estã 
no núcleo de nosso colóquio. O fo
lheto que explicita 0 "tema do co
lóquio" apresenta a religião em 
uma situação de fracionamento 
entre o social (que é associado à 
idéia de coletivo) e o espiritual {por 
sua vez ligado ao pessoal) . 

É preciso le'mbrar que a palavra 
espiritual está associada a reali
dades diferentes. Nos esquemas do 
calvinismo os adjetivos glacial e 
cerebral imoõem-se de imediato. 
Se nos voltámos para 0 lado do 
Oriente, o espiritual · encontra-se 
aooiado sobre um prodigioso conhe
cimento do coroo, que permite a 
sua manioulacão e conduz, por 
este caminho, à rlomestificação dos 
impulsos. Na Africa, na Afro
América. assim como também nas 
seitas do Espírito. onde quer que· se 
o encontre. é sobretudo dentro de 
esquemas de um movimento inver
so. aquele do estrépito das pulsa
cões que o espiritual emerge. E 
será que isto não parecerá uma 

blasfêmia, do ponto de vista da es
piritualidade oriental? 

Mas voltemos ao pentecostalismo. 
A primeira vista, por sua recorrên
cia ao Pentecostes, ao lugar que ele 
atribui ao Espirita, ao seu dualismo, 
ele se apresenta como se rejeitasse 
a esfera do social, e se deixasse 
consagrado ao espiritual. 

Ora, a sua familiaridade conduz 
ao reencontro .. em todos os n1veis 
da sociedade pentecostal, da heran
ça cultural e social latinoameri
cana. Minha tese não é, por certo. 
a de que .as comunidades pentecos
tais sejam: ou o negativo, ou o 
reflexo, ou ainda a cópia das socie
dades latino-americanas. Elas são, 
de outro modo,. uma recriação in
terpretativa. Procuremos ilustrar 
isso através de alguns exemplos. 

O pentecostalismo é uma mensa
gem de ruptura que edifica uma 
contra-igreja e uma contra-socie
dade. Mas esta contra-sociedade 
apresenta. entre· outras. a caracte
rística de· ·que seu sistema de orga
nização, tal como o seu sistema de 
valores. são diretamente inspirados 
pelos sistemas da sociedade envol
vente, de tal modo que há entre 
eles analogias evidentes. É istQ o 
gue permite compreender.:s _su

cesso des ..mensag_em de salvacão: 
e a a, de uma sóVez,. uma m
guagem nova e uma linguagem co
nhecida. 

Consideremos o seu sistema ele 
valores (ou ideologia). O d~ grande 
orooriedade territorial (fazenda) 
foi definido com base sobre a exis
tência de crencas: 

- no valor das relacões huma
nas diretas. face-a-face: 

- no fato de que a -...juda do na
trão não haverá de faltar, 
em caso de necessidade: 

- na legitimidade do noder do 
na,trão, aue é o patrão desde 
tempos ime·moriais, evoc::tndo. 
esta longa duração. a idéia de 
divino. 

Por razões que peço sejam-me 
dispensadas de expor aqui, a estru
tura social da fazenda e sua ideo-
logia entram em crise desde me.a ~ 
dos de 1920. -ri 
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Ora, eis a1 o pentecostalismo, que 
propõe uma sociedade fundada so
bre estas três crenças. Aqui vive-se 
dentro do território do pequeno 
grupo, de relações interpessoais di
retas. Aqui o auxilio não haverá 
de faltar, e tanto virá da comuni
dade quanto do pastor. Aqui, final
mente, a legitimidade do poder do 
pastor não deverá ser posta em 
questão, porque, direta ou indire
tamente. é através dela que se co
nhece a ·neus, e 0 Deus é oferecido 

0 ~J' \ ~6/Ue 
~. ~ /) 
/' 1.! o 

aos homens: o pastor é o portavoz 
de Deus (aquele que fala em nome 
de Deus), é o lugar-tenente de 
Deus (aquele que ocupa o lugar de 
Deus), é o medi!l!12.r. Aquele em 
nome de quem cada um encontrou 
a este Deus que é força, poder. 

Coloquemo-nos agora desde o 
ponto de vista da orgnização, para 
nos concentrarmos sobre o modo 
do exerc1cio do poder e da estra
tificação social na comunidade 
pentecostal. 

Exercício do poder I Estratificação 
/ democrático Social: 

protestantismo estanque 
autocrático 
Sociedade tradicional 
chilena 
Igreja Oatólica 

Pentecostalismo I I sem barreira 
. Para resumir, diz-se comumente 
que,. na sociedade latinoamericana 
tradicional, ou se nasce dentro das 
classes dominantes. ou não se che
gará jamais até elà. A mesma coi
sa valia pa:ra a Igreja até uma 
data recente. Em ambos os casos 
o poder é exercido de um modo 
autocrático. O pentecostalismo pre
serva esta maneira de proceder, 
revalorizando-o. Ora, este exerci
cio de autoridade é experimentado 
como uma fonte de segurança. Em 
troca, este movimento religioso 
abre o acesso ao poder (ao pasto
rado) a todos aqueles que demons
trarem possuir 0 "dom". A comu
nidade religiosa desbloqueia, assim, 
uma estrutura social rígida vivida 
de modo opressivo. Dito de forma 
simples, o pentecostalismo preser
va e re-atribui valor a um elemen
to da cultura envolvente que é per
cebido como uma fonte de segu
rança .mas ele rompe com um ou
tro aspecto que lhe aparece como 
uma fonte de opressão. Por sua 
vez, o protestantismo, pode-se di-

zer, age em direçã0 oposta à das 
expectativas populares. 

Esta dialética da ruptura e da 
continuidade poderia ser ilustrada 
através de mil exemplos. Eis aqui 
um só. A comunidade pentecostal 
proibe o álcool e a prática da dan
ça. Mas o culto preserva momentos 
em que os fiéis embriagam-se do 
Espírito e onde se dança no Espí
rito. 

Estes elementos bastam para 
chegarmos a uma conclusão. A an
tinomia sugerida entre o social e o 
espirituali não me parece pertinen-
te. Estas duas dimensões imbricam-
-se inseparavelmente uma na ou- · ~6. 
tra. A espiritua_lliiade.. enxeiia::,se 1 v' 

_em Jim tecido socio-cultural. Ela crq, 
não se realiza sem ele. Da mesma i 
forma, o homem ·não nasce um "'( 
homem. Ele vem a ser homem. E 
vem a sê-lo in situ, através de 
uma dialética com o meio socio
-cultural dentro do qual ele se de
senvolve. O homem não existe a 
não ser enquanto um ser social. 
Logo. enquanto um ser espiritual. 
E reciprocamente (4). 

1. Cf. ] . Meyer: La Christiade, Paris, Payot, 1974. 
2. Desenvolvi esta análise em "sociedade dependente, classes populares e milenarismo", in 

Cuadernos de la Realidad Nacional, Un. Católica de Chili n. 17, 1973. 
3. Haven of the Masses, Luterworth, Londres, 1969. 
4. Pode-se encontrar uma bibliografia substancial em meu Rel igião, Dinâmica Social e 

Dependência, Mouton, Parris-La Haye, 1975. 
Tradução de Carlos Rodrigues Brandão 
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A PROPÓSITO DO PEHTECOSTALISMO 

DE FORMA PROTESTANTE 

Francisco C. Rolim 

Doutor em Sociologia pela USP. Pesquisador do !SER. 

O objetivo destas páginas é sim
plesmente levantar alguns pontos 
de reflexão em torno do fenômeno 
pentecostal, no Brasil. Tal propó
sito implica, de um lado, em ques
tionar, mesmo sumariamente, as 
abordagens até agora seguidas, e, 
do outro lado, em assumir uma 
perspectiva mais abrangente. Ao 
dizer mais abrangente, estou di
zendo que dêvem ser eruocados as
pectos que não foram discutidos 
nas abordagens anteriores, e reco
locados os que foram discutidos. 
Isto, todavia, sem outra pretensão 
que o de enriquecer o diálogo que 
tentarei travar com os que estu
daram o pentecostalismo. Assim. 
nossos pontos de reflexão situam
-se a um tempo no terreno por 
onde outros passaram, isto é, a 
partir do que foi dito , e na busca 
de entender o que ficou omisso 
nos estudos anteriores sobre o pen
tecostalismo no Brasil. 

Um primeiro ponto vem a pro
prósito do que se frisou na análise 
do fenômeno pentecostal. Este 
ponto desdobra-se em dois aspec
tos: ~nese e funcões dQ pentecos

,.talismo. Ao abordarem a gênese, os 
autores situaram-na nas mudanças 
de caráter sócio-cultural. A idéia, 
porém, que presidiu a esta formu
lação foi a de organicidade apli
cada à sociedade. A concepção 
durkheimiana de sociedade como 
totalidade orgânica, exigindo em 
contrapartida a de reequil1brio so
cial todas as vezes que há desor-

ganização, 

1. Relaçã~ pentecostalismo/socie
dade em mudanças. 

O pentecostalismo é um fenôme
no religioso recente no Brasil. 
Apareceu entre nós no inicio da 
segunda década do século XX, com 
a fundação da Congregação Cristã 
no Brasil, em 1910, e a da Assem
bléia de Deus, em Belém (Pará), 
em 1911. Os dois 0 utros ramos mais 
importantes, a Cruzada Nacional 
da Evangelização e O Brasil para 
Cristo surgiram depois de 1950. 
Mas, ao lado destes 4 ramos mais 
importantes, fundaram-se e con
tinuam sendo criadas muitas igre
jas menores, várias delas ainda em 
busca de organização. 

11-



A fase inicial do pentecostalismo 
estende-se de 1910 a 1930, segundo 
alguns autores (William - New 
Patterns of Church growth in Bra
zil; Beatriz Muniz de Souza - A 
experiência da salvação, Duas ci
dades) . Depois ou a partir dos anos 
30. começa a expansão pentecos
tal, dizem estes autores. Todavia, 
se consultarmos as datas de funda
ção dos templos pentecostais, esta 
fase de expansão começa lenta
mente. Assim só em 1940 é que to
das as regiões do Brasil são atin
gidas pelas igrejas pentecostais, 
melhor dizendo, pelas da Assem
bléia de Deus, pois a Congregação 
Cristã no Brasil se restringe até 
aquela data ao Sul e Sudeste. Esta 
fase de expansão, podemos acres
centar, encontra seu ritmo intenso 
depois de 1950. A partir dos anos 
30, com a pol1tica brasileira ten
dencialmente voltada para a in
dustrialização e produção com vis
tas para o mercado interno, e com 
a urbanização progressiva, sem in
dustrialização correspondente e em 
conseqüência da migração interre
gional, o crescimento pentecostal 
apareceu aos olhos de muitos au
tores como um fenômeno religioso 
intimamente ligado aos processos de 
urbanização/miglração/indu~triali-

" · za:ção. ~o pentecostalismo o que 
chamavà a atenção era o seu cres
cimento. ~Assim, apresentavam-se 
os números. Em 1930. vinte anos 
depois do aparecimento das pri
meiras igrejas pentecostais, o pen-
tecostalismo alcançava, sobre os 
evangélicos (sem contar os lute
ranos), 9,5% (segundo Erasmo Bra
ga e Kenneth Grubb) , ou 26,7%. 
·incluindo os membros da Congre
gação Cristã no Brasil (William 
Read, ob. cit.) . Subia-se dai para 
60% e 70% sobre os evangélicos, 
percentuais estes estimados. 

. Ao lado deste aspecto quantita
tivo, outros eram levados em con
sideração, como o fato de o pente
costalismo atingir as camadas bai
xas da população, camadas que· os 
autores designavam de "classe bai
xa", em t~rmos de estratificação 

~· U,"vlas estas camadas baix·as 
que aderem ao pentecostalismo sã.o 
vistas pelos autores enquanto en
volvidas pelos processos de urba
l!!~ão/migração. Os autores ten-
aram relacionar os dois fatos: 

crescimento pentecostal e processos 
u;rbaniz;LÇãÓ /industrialização I mi
gração.(Não se trata de correlacio
nar crescimento pentecostal e ur
baniazção, escreve Willems, mas de 
ver as conseqüênciaa do processo 
de urbanização sobre os comporta
mentos d<'s individuas. 1 

Nesta perspectiva, éncontramos 
as tentativas de explicação dos •au
tores. Para Willems, os migrantes 
acham-se desprotegidos dos con .. 
tro;es sociais que 0 s guardavam nas 
regiões de origem e agora, nas 
áreas de urbanização, desaparecem. 
Esta, desorganização individual
mente sentida (Willems), leva a 
um sentimento de frustração e a 
salda é encontrar um grupo de afi
nidade emocional e que reconheça 
a pessoa pelos contatos primários 
reconstitu1dos (Willems). Waldo 
Cesar fala em "fenomenal cresci
mento "dos pentecostais e escreve 
que o pentecostalismo é "um com
portamento frente à sociedade ur
bana" (Urbanização e Religiosida
de popular em Rev. Vozes, 1974), 
ou ainda que "se trate de um fe
nômeno essencialmente urbano" 
(ob. cit.) . Assim também encontra
mos em D~pinay esta assertiva: 
"o impressionante aumento numé
rico desta seita, assim como sua 
independência financeira e de or
ganização, há muito tornaram-na 
digna de um estudo em profundi
dade" (Christian Lalive D'Épinay 
- O Refúgio das massas - Ed. Paz 
e Terra, p. 16). Cândido Procópio 
Ferreira de Camargo e Beatriz Mu
niz de Souza dizem que o pentecos
talismo redefine os comportamen
tos dos que a ele· aderem e o faz 
numa "sociedade urbana." 

Para estes autores,. há uma rela
ção entre crescimento pentecostal 
e sociedade em mudanças, cujos 
processos são a urbanização/mi
gração/industrialização. Assentado 
nestes processos como em sua base. 
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o pentecostalismo aparece aos 
olhos destes autores como uma "al
ternativa," entre outras, ou como 
uma, resposta à situação anônima 
da sociedade. Estes dois aspectos 
merecem um pouco de nossa aten
ção: processos de urbanizção como., 
a raiz social do pentecostalismo e 
a formação de pentecostalismo-
-resposta. .,;l 

Quanto a este último aspecto. 
gostaríamos de lembrar que o pen
tecostalismo é um ~onjunto espe
cificamente religioso. Se aderir s. 
ele, mesmo que seJa numa área de 
urõamzacaQ constltm uma respos
ta a uma determinada situação so
~Ial. importa nao gsguecer gue est· 

.__h resposta tem um peso religioso. O 
V grupo (esta ou aquela igreja pen

tecostal) ao qual se adere, é antes 
de tudo um gru o religiosrJ e são 
~giosos os camm os que evam 
a e e_ Assim sendo, é diferente de 

......- outro grupo. Estamos, portanto , 
diante de uma resposta religiosa , 
suposto que aceitemos a perspecti
va de resposta. Retarando bem, 
não há adeguacão en re desOr&"all \
Z'RÇ3o sue:ial. mesmo individH -
men e sen 1 a, e resposta r i .,.i · 
sa. men os propostos 
São de ordem diferentes: um é de 
caráter social desorganização social ) 
ou situação anômica da socieda
de), e o outro de natureza religio
sa. Se há oferta pentecostal em 
cregcnnento é porque há demanda 

~ de igual ordem que a oferta. To
memos, por exemplo, o que nos diz 
Willems: "O imigrante reage na 
nova situação buscando, geralmen
te por ensaios, um grupo no qual 
possa sentir afinidade emocional e 
reconhecimento de sua própria 
pessoa. Entre várias alternativas 
que se lhe apresentam, pode esco
lher a mais acessíveL isto é, o pro
testantismo" (ob. cit. p. 180/1). 
Poder escolher não nos autoriza a 
dizermos que de fato se escolhe. 
Suposto que sejam reais as expe
riências de ensaio, indagamos: de 
onde provém que o protestantismo. 
no caso 0 petecostalismo, oferece 
afinidade emocional e reconheci
~º da pessoa, senão de sua di---

; 

mensão propriamwte religiosa? 
Se há no pentecostalismo um fvrt~ 
~eor de emotividade, isto se deve 
a atmosfera sacral que o envolve, 
ao contato direto com o sagrado, 
aos dons do Espírito, dos quais o 
pentecostalismo se confessa porta
dor. Clima emocional e afetivo, o 
pentecostalismo o cria em nome e 
por força de suas crenças. 

Ligada a esta perspectiva de res
p.osta à situação anômica da so
ciedade, aparece a euforia dos nú
meros. Pentecostalismo em subida 
~·ertiginosa, afirma-se. Continua 
acr .. !hendo sempre mais, à sombra 
dos seus templos, as camadas po-
bres da população. Mas esta esca
lada . faz-~e. às ~ustas de uma gran- Jl 
de diversifiCaçao de igrejas. embo- [....· 
ra todas se declarem detentoras da 
mesma fé no Espírito. E aqui há 
quem esbarre numa dificuldade 
E~tre as várias igrejas pentecos~ 
tais, o Templ0 da Nova Vida abre 
suas portas quase que exclusiva
mente à chamada "classe média" 
W. Cesar não escondeu seu espan..: 
to. Na realidade, basta ir ver de 
perto uma igreja da Assembléia de 
Deus, numa sobreloja da rua vo
luntários da Pátria e outra na rua 
Viveiros de Castro, em Copacaba-
na, e o muito bem equipado Tem-
plo da Nova Vida, na rua Gal Po-

-' lindoro, todas no Rio de Ja~eiro . 
observar a freqüência desta última 
e daquelas, para se dar conta da 
grande disparidade de assistência. 
Como até agora se tinha falado 
em anomia social com referência 
às faixas pobres, era preciso encon
trar uma saída para este último 
caso." Parece evidente, diz w. ce
sar, que a nível da classe média 
(e mesmo de certos set0res da clas-
se alta) o gl'au de insatisfação / 
atinge mais fortemente a orciem 
moral e intelectual. Seria uma ou- r/' 
,tra forma de anomia (C.) provoca-
tia por setores mais sofisticados do 

' mesmo processo de urbanização ... "· 
(ob. cit.) . 

De um lado, o crescimento dos 
p~ntecostais e, do outro. a vincula
çao do pentecostalismo com os pro-
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cessas de urbanização/industrial!- b) Convém lembrar que os pro-
zação/migração como fonte de ai- cessas de urbanização/IIDiUSt1'ta1t= 
terações nos comportamentos. So- o z ação não caracterizam de sfum ti
hre um e outro aspecto gostaria- y_ po de sociedade. Prendem-se ao de-: 
mos de lembrar alguns pontos : ./ senvolvimento económico que por 

bua vez está na dependência do J 
modo de produção que caracteriza a) a respeito da euforia dos nú

meros. Tomemos aqui os dados que 
comumente são usados pelos au
tores quando falam de crescimento 
pentecostal ou de estimativas. To
memos os dados publicados pela 
Estatística do Culto Protestante do 
Brasil (IBGED. Se olharmos para 
o período 1960/70, o aumento re
lativo dos membros · comungantes • 
pentecostais será de 101%, ao pas-
so que o das demais igrejas evan
gélicas, de 49%. Geralmente se uti
liza este período para se poder com
parar com o crescmiento demográ
fico. Entretanto, dividimos os perío-
dos em qüinqüênios a, partir de 1955. 
Assim ,os dados se apresentam: de 
1955/59 o aumento relativo foi de 
78,9%; entre 1960/64, de 44,9%; de 
1965/69, de 38,8% . A diferença de 
ritmo entre o primeiro e o segun-
do período é muito maior do que a 
do segundo para o terceiro período, 
o que nos indica que o pentecos
talismo tende a recuperar o rit-
mo antigo de crescimento. Se olhar
mos para o aumento absoluto: de 
1955/59_. 310 033; entre 1960/64, 316 
898; entre 1965/69, 397 004. Não nos /' 
parece que tenha havido ruptura f 
nos progressos de urbanização/ln-

\ dustralização nesses 15 nos. E no 
\\I_ entanto, registra-se quebra de rit-

-~ mo de crescimento no pentecosta
lismo. Seria preciso ananlisar com 
cuidado, o que não cabe nos limites 
deste artigo, os acontecimentos 
ocorridos naquelas épocas. Lem
bremos apenas que mecanismos so
ciais deveriam estar atuantes no 
segundo período e desapareceriam 
no último. Tais mecanismos não 
estavam travando o processo de ur
banização, mas estavam atuando 
em outros níveis de realidade so
cial. Este ponto vai aqui apenas 
lembrado como contribuição a 
uma reflexão sobre o pentecosta
lismo, em termos de relações de 
classes ligadas ao modo de produ
çáo. 

um tipo de sociedade capitalista 
Assim, para vincular pentecost.alis-l 
mo à sociedade, não nos parece que I' 
baste falar de sociedade em mu- \ 
danças ou de urbanização.l mas de 
relações .de produção capitalistas 
que determinam fundamentalmen-
te às relações de classe. -"\: 

Ao invés de vincularmos o pen
tecostalismo àqueles processos, en
tendemos que importa vê-lo como 
uma das componentes de nossa 
formação social de tipo capitalista. 

f Isto equivale a dizer que ele se 
insere em nossa sociedade, a par
tir de uma posição que lhe é dada 
pela articulação dos diversos nlveis 
de realidade, o económico, o jurí
dico-politico, e o ideológico. A ma
triz desta articulação são as rela
ções sociais de produção, que de
terminam basic•amente as relações 
de classe. Isso significa situar o 
fenômeno pentecoatal na -supere 
trütlira ideológica, implicando ao 
mesmo tempo uma dependênciã 
face às relações de produção e face.. 
à ideologia dominante·. Tal posição 
não equivale a reduzir um fenôme-
no religioso a um puro efeito de 
uma instância económica, mas em 
afirmar sua dependênci'a face a 
esta instância enquanto são as re
lações de produção, constitutivas 
do nlvel económico, que realizam 
a articulação dos níveis de reali
dade social. Esta dependência é de 
tipo relacional. 

Assim, se concordamos com os 
autores acima citados em que im
porta ver o pentecostalismo numa 
certa relação com o social, frisa
mos que esta relação se situa para 
além dos processos de urbanização 

tem _gue ..§e.I... vista nas relações 
é classe, enquanto estas são ba

sicamente determinadas pelas r.e
lações de produção./A relação, pois, 
que estabelecemos é entre pente
costalismo e formação social histo-
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ricamente determinada, que com
porta um modo de produção domi
nante, em nosso caso, modo de 

'\ produção de tipo capitalistajEsta 
posição nos parece mais plausívei 
para nos dar conta, de um lado, 

' )' que o estudo de um fenômeno re
ligioso, qualquer que seja, deve ter 
como ponto de partida sua inser
ção numa totalidade social histori
camente configuro.da, portanto co
mo um de seus componentes, e, 
do outro lado, que a posição deste 
fenômeno é dada pela estrutura
ção desta totalidade. Assim sendo, 
p._..abordagem do pen ecostalismo 
não nos parece deva ser empreen-

:<l _ ida a partir do próprio religioso, 
e sim da articulação deste com 

~'um tipo determinado de sociedade,...-' 
nem a partir de processos de urba- ( 

~ \,.'t nização, que não definem nem ca-
:; J·racterizam uma formação social, 

r nem de uma espécie de correspon- J 
aência entre estrutura econômica 
e-estrutura eli.giosa:, cabendo ·a 

"' sta transfigurar relações de clas-
ses em relações sobrenaturais. Pen

t sar o pentecostalismo como uma 
-.:3 componente ideológica de nossa 

formação social de tipo capitalista, 
equivale a estabelecer a relação 
pentecostalismo I formação social, 
portanto sociedade historicamente 
caracterizada, através das relações 
de classes. Isto não significa que 
o religioso vai reproduzir as rela
ções de classe, mas si · · 
rela ões de classe se fazem presen-

5il es no mundo religioso ,articulan
~/ do-o com a totalidade social. 

Os estudiosos do pentecostalismo 
têm falado em classe "baixa" como 
caracterizadora dos adeptos des te 
credo. Em nossa perspectiva, as 
classes são fundamentalmente de
termiadas pelas relações de pro
dução, mas implicam ainda aspec
tos ideológicos e políticos. E como 
não foi ainda feito para o Brasil 
um estudo sobre o pentecostalis
mo, nesta perspectiva, vamos apre
sentar alguns resultados de uma 
coleta de· dados em 4 municípios 
do Grande Rio. 

Pelos dados que conseguimos co
lher em 15 igrejas pentecostais dos 

municípios de Nova Iguaçu, Niló
polis, São João de Meriti e Para
cambi, num total de 1160 crentes 
que responderam ao nosso questio
nário, verificamos que mais de 50% 
dos entrevistados prendem-se pela 
sua ocupação aos diversos ramos 
de atividades economicamente ati-
v,as. Em termos de relações sociais 
de produção: 17,% são trabalha
dores diretos, ou seja operários de 
indústria e trabalhadores rurais 
(muito reduzidos estes) e a grande 1/ 
maioria, 82,6% são empregados em v 
comér i rexsos r 
12.ortes Assim. o pentecostallsmo 
não está primordla1men e vo1tado 

- "'ara a classe onerária. mas cana-
lZa graYíde- contingente do que se 

vem chamando de nova pequena 
burguesia. ou seja, os que não se 
situam diretamente no antagonis
mo de classe'. Por outro lado, veri
ficou-se que o pessoal ocupado em 
escritório, em trabalhos buroráti
cos que exigem um certo "savoir
-faire". é muito escasso. predomi
nando · os que se ocupam mais em 
trabalhos manuais e técnicos sem 
- uallfica o ou de qualificacao re-

uzida. Servindo-nos de uma clas
sificâcão utilizada pelos que estu
dam no momento a pequena bur
guesia, diremos que a grande maio-
ria õoc:; pentecostais f82 6%) ner- / 
tencem ao nível baixo da pequena 
burguesi,a, ou se·a a class ue nem 
s define com0 perariado n.em .co-=.
mo burguesia. mas ode osc'lar ora 
no sentido desta o o sentido da
quela. Não se inscrevendo direta
mente no antagonismo burguesia/ 
operariado, a grande maioria dos 
pentecostais não se exclue por isso 
da sensibilidade aos conflitos de 
classe. Mas encontra-se mais sen
sível a certas e determinadas ten
dênciaS religiosas pentecostais, ori
undas principalmente da ideologia 
do pentecostalismo. 

1 
J 

Uma destas tendências é 0 refor-t/ 
mismo moral individual e õ car
reirismo para os cargos. Mmto se' 
poderia dizer a respeito destes as
pectos. Entretanto, não se deve ra
dicalizar, eliminando a possibilida-
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de· de algum grupo pentecostal se estamos tentando mostrar duas 
libertar da ênfase dada ao refor- () coisas, ao mesmo tempo. Primeiro 
mism0 e entrar pelo caminho da { que este: universo é essencialmente 
consicentização de classe, o que le- • religioso. Segundo, como aparece a 
varia este grupo se inclinar mais especificidade da sua estrutura. 
para o operariado. No momento, V:ale dizer, em que esta estrutura 
pelo menos na Baixada, nenhum se distingue, da estrutura religiosa 
indicio de passivei mudança se tem das igrejas evangélicas tradicio-
notado. nais. O que entendemos aqui por 

A vinculação do pentecostalismo · estrutura pentecostal s~o não ape-
com a, sociedade, através das re-~~as os elementos rellg~osos ~e~a 
lações de produção, ao mesmo tem- 1mplice.~os o mas as relaçoes ~ociais 
po que nos permite ver este fenô- j que os mt~rligam, e demarclZm os 
meno como inserido em nossa so- lugares dos agentes na produçao re-
ciedade, ajuda-nos a entender a ligiosa. 
penetra,ção pentecostal nas áreas Observando as igrejas pentecos-
urbanas. Nestas não é o setor in- tais, percebe-se uma dupla ordem 
ãustrial que tem mais crescido e de práticas religiosas. A primeira, 
sim 0s §etores de servi~os e co- que comporta :atas, como 0 batismo 
mércio, estimulados pe a indus- nas águas, a santa ceia e o matri-
trialização. Também nos possibili- mônio. A segunda, que compreen-
ta entender que possam surgir, co- de os cultos de oração e de prega-
mo está acontecendo, grupos pen- ção, públicos e/ou particulares, 
tecost~is. voltados mais para set?- pregações isolad,as ou, em grupo. 
res med1os da pequena burguesia, realizadas em lugres que não são 
como advogados, dentistas, etc., propriamente templos cultos de 
aos quais o pentecostalismo ~ala , cura, etc. Embora distintas, estas 
i~do ao eno~ntro de uma ~ligiQ; duas ordens de práticas não se 

i? di\t ~stente, acentua~o acham distanciadas uma da outra 
o de reforma mo,nü. Mas, o . . 

que a articulaçao com a formação no pentecostahsmo. Pela p~Imeira, 
social nos deixa sobretudo enten- assemelha-se o pentecostahsmo ao 
der é, num primeiro passo, que 0 q';le fazen; as demais igrej~s evan-
pentecostalismo não goza de uma gelicas, r:ao P?r~m qua~to a segun-
autonomia absoluta e sim relativa. da que e o divisor de aguas entre 
Ao dizermos autonomia, estamos os dois conjuntos evangélicos. pen-
dizendo que ele deve ter uma es- tecostais e não pentecostais. 
trura relij?;iosa própria. Di~ndo re- Olhando para os cultos de tipo 
Iat~va, fnsamos a dependenc.ia: re- sacramental, existentes também 
lac10nal desta estrutura religiOsa, nas igrejas evangélicas tradicio-
das c_renças ~ práticas pentecostals, nais, podemos dizer que identificam 
face as relaçoes de classe. uma separação entre certos cren

2. Estrutura religiosa pentecostal. 

A dependência do fenômeno pen
-tecostal face às relações de produ
ção traz uma primeira caracteriza
ção, a de que ele tem autonomia 
relativa. Mas isto não lhe suprime 
a estrtura. Esta, para ser especifi
ca, deve comportar elementos re
ligiosos e relações sociais que de
limitam os lugares dos agentes re
ligiosos na estrutura. 

Procurando ver o universo pen
tecostal em termos de estrutura, 

tes categorizados, como pastores, 
presbíteros, etc., e o conjunto dos 
simples crentes. Estes atas postu
lam agentes especializados que,. de 
direito e de fato , se incumbem do 
ritual destas práticas. Há, assim, 
aqueles que produzem o rito, -
santa ceia, batismo, o matrimônio 
- e os que recebem o rito. Em ou
tros termos,. diríamos que há os 
produtores do rito e os consumido
res do rito. Esta separação, inscrita 
na ordem da produção ritual, ca
racterizando divisão social do tra
balho ritual, configura, nesta or-
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dem de práticas, tanto as igrejas 
pentecostais quanto as não pente
costais. Sob este aspecto, nenhuma 
distinção entre estas e aquelas. 

A segunda ordem de práticas 
inscreve 0 s pentecostais em pauta 
interamente diferente. Refiro-me 
aqui os cultos públicos da palavra., 
aos cultos de oração privada, aos 
depoimentos, à própria pregação 
nos templos, em praç·as públicas, 
nos hospitais, em casas particula
res, os pontos de pregação,. aos cul
tos de cura, à prática dos dons. 
Tais atos, além de se·rem fortemen
te impregnados da crença no poder 
do Espíriot, que hoje derrama a 
abundância desua graça como nos 
primeiros tempos da Igreja, segun
do afirmam os pentecostais, c·arac
terizam de modo mui especial o 

J pentecosta.lismo. Observando mais 
- atentamente os cultos pentecostais, 

podemos discernir-lhes vários as
....._n pectos que lhes são fundamentais : 

1" a) acesso direto aos meios da pro
duéão rehgwsa. Isto nos parece 

Claro nas ovações: cada um, pastor 
ou simples crente, ora com suas pró
prias palavras, gestos corporais e 
sentimentos, servindo-se de suas 
crenças e de textos bíblicos para 
a produção da oração. Sob este 
aspecto , não há distinção entre 
quem dirige o culto e os demais 
assi~tentes. Também podemos dizer 
o mesmo no que concerne à pre
gação: pregar não é um ato ex
clusivo do pastor ou de alguém por 
ele delegado, não supõe um conhe·· 
cimento sistematicamente adquiri
do. A pre a ão é tO-da._inS.pira
ção 0 sp rito. Todos pregam nos 
<&li os pentecostais, desd ou se-
jam ec ec1 os como_elem..en.to.!f 
intêgr s do grupo. Cada um es-
collie o so re qual vai pre-
gar, correndo por conta da própria 
inspiração divina a escolha deste 
ou daquela passagem da Escritu
ra. Os depoimentos são uma forma 
de pregação, na qual cada crente 
relata fatos ou ocorrências de sua 
vida, que atestam o poder do Es
pírito. Os dons do Espírito, parti
cularmente o dom de línguas, ma
nifestam a presença da força do 

Espírito, sob a forma do poder de 
cura,. da visão profética, do falar 
"linguas dos anjos" do discerni
mento do que vem de Deus ou do 
demônio. Mas estes dons não de
correm da esfera do institucional. 
Prendem-se antes à fase do Espí
rito. Não cabe ao pastor, ao diri
gente do culto, nem mesmo à con
venção dos pastores, ajuizar quan-
do se trata realmente de um dom 
ou de simulação. Cabe aos crentes 
sentir e discernir a presença do 
Espírito. Também à Bíblia todos ~ 
têm acesso direto, não apenas pa-
ra a leitura individual, mas como \1 
texto de pregação da palavra. E ~r 
para pregar, não se exige curso al 
gum de teologia,. mas tão somente 
a presença à escola dominical e aos 
cultos. b) Este acesso direto aos 
meios da produlao rehgwsa ena 
uma primeira re açao, a de posse 
-ºos meios de producao rehgwsa. 
Atraves desta relação elimina-se a 
distinção entre os que possuem os 
meios de produção religiosa, e por
tanto os produtores diretos dos atos 
de culto, e os que não os possuem. 
Esta relação coloca os crentes nu
ma mesma posição face aos meios 
da produção religiosa. c) sobre esta 
primeira relacão há umà segunda, 

.a saber, no njyel da estrutura., os 
crentes se relacionam entre, sj en
quanto produtores diretos dos beqs 

, I;l.l)igi~os. Vale dizer, aqui não se 
interpõe distinção ou 3eparação al
guma. Todos são produtores dire
tos dos seus bens religiosos a serem 
consumido através da internaliza
ção das crenças reproduzidas. Sob 
este aspecto, não há distinção en
tre pastor e quem não o é. 

Não se preocupando diretamente 
com a estrutur•a religiosa pentecos
tal, alguns autores viram nos car
gôs de pastor, de presbítero, an
cião ou cooperador, cujo acesso é 
aberto a todos, a marc·a distintiva 
do pentecostallsmo. Entretanto, 
salvo melhor juízo, o que constitui 
a estrutura básica pentecostal, pela 
qual se distinguem pentecostais e 
não pentecos1iais, são as relaçfuls 
.9ue assinam idênticos lu~ares, por-

a res sem distmçao, aos 
agentes produtores os ens reI
,--
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giosos. Donde, podermos dizer que 
o fundamental no pentecostalismo 
é ser simplesmente crente, ou se-
ja, produtor d1reto dos bens de sal-

/; v!içao. Também esta estrutura é o 
que q pentecostalisrn0 traz de no
vo, é o que o caracteriza funda
mentalmente. Podemos dizer, ao 
contrário dos que afirmam que o 
pentecostalismo apenas traz qua
dros organizacionais sob os quais 
e aos quais se adapta uma religio-
sidade preexistente, o catolicismo 
popular, que a novidade pentecos-) 
tal não se inscreve no n1vel da or
ganização, mas na ordem da es
trutura. Ji_e essttee s seennttiiddco ele_ realiza 
um~~esidaãê'PFe
~xistenteyfêti~nte\lm -traoa-
1nÕrei1gwso cole.tl.iQ::cu]as relações 
Ôt! produÇã-o rêÍigiosa:-ãetéffuinam 
õs-ãgente-s como produtores diretos 
da-seu-myndo religios_o. Não é tam 
bém o aspecto quantitativo que 
caracteriza o pentecostalisrno, e 
sim sua estrutura religiosa especi
fica. E ao dizermos especifica, es-
tamos também afirmando sua di
ferenciação da estrutura religiosa 
face. aos demis cultos das igrejas 
evangélicas tradicionais. Nestas 
últimas se interpõe a distinção en
tl.1e trabalho intelectual/trabalho 
manual, ou seja, entre os que pla
nejam e os que executam. No pen
tecostalismo, quer se trate das ora
ções coletivas quer se trate das 
pregações ou dos depoimentos •. to
dos são ao mesmo tempo planeja
dores e executores do seu trabalho 
religioso. 

o grupo, enquanto produzido pela 
internalização das crenças produ
zidas que reproduz as condições 
ideológicas da produçã0 religiosa. 
Entendemo~' que isto tem sua im
portância sob um duplo aspecto: a 
produção religiosa pentecostal cria 
as condições da sua própria repro
dução, ao mesmo tempo que. mas 
sob um outro aspecto , ela figura 
como um condicionamento ideoló
gico da reprodução da formação 
1:0cial capitalista. 

Willems, D'Épinay e outros afir
maram que o pentecostalismo rea
li~a um protesto simbólico à socie
dade em mudanças. Caracteriza
ram-no, entretanto •. sob formula
ções diferentes. Para Willems, o 
protesto exprime, em n1vel religio
so, uma contestação na ordem do 
fazer. Ou seja_ o pentecostalismo 
propicia às camadas baixas meios 
de ascenção social que lhes são ne
gados pela sociedade em mudan
ças: ser pastor, presbítero, ancião, 
cooperador, etc., sem para isso se 
exigir o que normalmente se requer 
nas demais igrejas, isto é, um cur
so sistematicamente feito. D'Épi
nay entende que 0 pentecostalismo 
rompe com a sociedade cm mu
danças e reconstitui, em termos 
novos, a sociedade antiga e tra-
dicional, na medida em que toma 
desta modelos fundamentais de 
sua cultura. tal por exemplo, a au
toridade. P·ara D'Epinay, o pastor 
pentecostal reconstitui no nível re
ligioso a figura do antigo patrão, 
chefe politico ou do coronel. 

No nosso modo de ver, é a estru
tura religiosa que fundamental
mente se mostra em oposição à 
estrutura básica da sociedade. Na
quela é inexistente a divisão social 
do trabalho. Os crentes são agen
tes produtores diretos do seu mun
do religioso. Com isto estamos di- _ 
~do que a estrutur-ª religiosa& 

lLJ2.entecostal nao ~ete -ª- d~visão ~e t.. 
1 ,classes:-Ela t em uma conf1guraçao 

p rópria. Podemos dizer que . abran
gendo grande parte dos que na so-
ciedade não são produtores diretoe 
transforma-os em produtores dire
tos do seu mundo religioso. Isto 
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não implica de forma alguma em 
autonomia absoluta do universo 
religioso pentecostal. Ou seja o 
universo religioso pentécostal gira 
em sua órbita, mas dependendo do 
ugar que lhe é determinado por 

uma formação social historicamen
,...te caracterizada, d enden(io das -
: ~~1~1~~~t~: classe e da ideologia 

-,/ 
3. Da gênese/articulação e estru

tura para a significação social. 

Chegamos assim ao nosso tercei
ro ponto de reflexão que não pre
tende ou~ra cousa senão Iembrnr 
que as funções do pentecostalismo 
se depreendem dos dois pontos vis
tos anteriormente, relação com a 1\ 
formação social e est t ra rei-
• iosa en ecostal. Assim, a signifi
caçao social não se coloca em ter
mos de resposta à anomia, mas 
deve ser vista, a um tempo. â par
tir das rela ões de classe e a es-
ru ura religiosa pentecostal. De 

um lado o pentecost"a1ismo se ins
creve na instância ideológica da 
formaçã0 social capitalista e co
mo tal implica relações de claS'se 
que o articulam com a totalidade 
social, mas de outro lado ele guar
da sua especifiridade religiosa, em
bora dependente. 

Uma primeira significação deli
neia-se no plano religioso. É que 
o pentecostalism0 efetiva uma rup
tura. ao constituir um oom~o re
ligiosó :a>istlntõ do campo retgiosQ./ 
do evangelismo tradicional. Pela 
sua estrutura. ele introduz uma de
limitação na instância religiosa do 

• protestantismo, de vez que ela se 
apresenta como algo de novo. ou 
seja, como trabalho coletivo sem 
divisão social. Esta nos parece ser 
a inovacão oue o pentecostalismo 
traz à história religiosa do Brasil. 
O crescimento deste campo religio
so significa não só que se robustece 
sua ação competitiva, face aos ou
tros grupos. mas que tendP.· a se 
impor. Sua forca d~ expansão não 
é apenas efeito do proselitiS"mo. 
mas está formando uma base de 
sustentacão própria. A julgar pe
los dados de que dispomos, colhi-

dos em 4 municlpios da Baixada 
Fluminense, perto de 1/3 dos pen
tecostais já se origina de famUias 
pen tecoS'tais. 

Entretanto, quando olhamos pa
ra o pentecostalismo, tendo uma 
estrutura religiosa específica, a par
tir da sua articulação com nossa 
sociedade de tipo capitalista, co
meçam a surgir as ambigüidades 
deste campo religioso. 

Quando se observa a visão reli
giosa trazida não apenas pelas pre
gações nos cultos em praças públi
cas, pelos livros e revistas, mas por 
todo o conjunto do sistema pente
costal, percebe-se que ela implica 
duas modalidades diferentes, mas 
intimamente unidas e convergen
tes para um mesmo ponto: ela1 

comporta um discurso reformista 
e um discurso conformista. Basea-) 
dos e legitimados em textos blbli-
cos, estes dois tipos de discurso 
têm significação diferente_comreJ:... >r 

_gindo todavia para a continuidade 
da dominação de classena sacie-

- da - Evocando para seu embasamen-
to religioso os primeiros capltulos 
dos Atos dos Apóstolos e a 1.a aos 
Corlntios, além de outros textos. o 

scurso reformi anifes-
tar a eficácia do poder de Deus ou 
do Espfrito). na-vida do individuo. 
A manifestação deste poder torna:. 
-se particularmente senslvel nas 
curas. mas ele se exprime na reo--

- rien+ácão da conduta individuar, 
pelo de·spojamento de vlcios tidos 
~orno pecados, tais o de beber. o 
r1P. fumar, o de jogar. etc. A origem 
destes "males morais" e de outro-

-males ffsicos, como a doença, não 
é percebida como enraizada na sõ
ciPdade. mas é referenciada a um 
nrinclpio mftico. o demônio, que 
"anda solto na sociedade". O poder 
de Deus toma aqui uma caracterls
tica de luta: contra algo que se 
situa fora da história e da ordem 
temporal. Como a doença~ o mal
-estar, o beber. o fumar, o jogar, 
são sentidos como possuidores de 
uma forç'l a bem dizer natural, 
não depende do homem superá-los, 
e sim recorrer ao poder de Cristo. 
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Deste modo elidem-se as reais for
ças sociais que mantêm os homens 
em determinadas condicões sociais 
concretas. ' 

Entretanto, esta força de Deus, 
que cura e converte reformando, 
introduz os crentes numa área sa
cra!, 0 nde Deus manifesta sua pre
sença nos eleitosJ os_c.onllertidos, 
através do dom de falar em linguas 
ou de orar em línguas. A g!ossolá
lia fica sendo a um tempo a lin
guagem que o Espírito dá ("falar 
em mistérios com Deus") e a lin
guagem do grupo. Ela é o não-ver
bal. em oposição ao verbal, dotado 
na sociedade. A presença do Espí
rito surge ainda pelos demais dons. 
o de profecia em que o crente não 
é apenas portador de sua crença 
mas de uma ordem do Espírito, 
o dom de discernimento dos espíri
tos, o de ciência, etc., e em certo 
sentido pelo de cura e de operar 
maravilhas. Mas a efusão do Espí
rito, te!!dendo para o seu climax. 
na glossolália. não 1'e efetua senão 
::ttravés da ,conve_rsão que é a ~-
orma moral de caráter individual. 
Tanto quanto se enfafuaô di7>

curso reformista. pelo poder de 
Deus, bloqueando-se a visão das 
raizes dos males QUP. se pretende 
curar e reformar. o discurso refor
mis~a exprime o individualismo re
ferência à dimensão histórico-so
cial da existência coletiva. o que 
significa, !!ão ir contra a ordem · 
social, mas significa deixá-la co
mo é. 

O discurso conformista. baseado 
e legitimado pela autoridade bíbli
ca reverenciada nos conselhos pau
Unos de obediência à ordem esta
belecida e à autoridade, traz con
sigo uma dupla dependência: ,.2 1 

QUe vincula os crentes à ~~ri~
& no interior de cada }grej~ tl 
%~ os r;a t sUbmissão à o;dem 

c'al e t be ecída. Não se trata 
·simnlesmente de cumprir as pres
cricões legais da sociedade civil. 
mas cumpri-las em decorrência de 
uma filiacão religiosa ao gruno. 
Significa ainda récusa de estudar 
a ordem socia! ·em seu discurso 
próprio. Discuti-la já seria ir con-

tra a legitimação da autoridade, 
ambas fundamentadas no texto bí
blico. 

O que nos parece deva ser lem
brado é que pelo discurso confor
mista, 0 pentecostalismo abre uma 
brecha por onde •a sociedade, em 
sua dimensão estrutural própria, 
penetra e domina o universo re
ligioso pentecostal e, pelos canais 
da autoridade religiosa do grupo, 
impele 0 conjunto dos crentes ·a 
ficar em sua área densamente sa
cra!. Isto significa que a domina
ção de uma classe e subordinação 
de outras, historicamente consti
tuídas em decorrência da divisão 
de classes, ..se instaura na ideologia ' 
religiosa pêritecostar, fazendo com 
que os interesses de classes nela 
estejam presentes. Não se situan
do estruturalmente no âmago dos " 
conflitos de classe. mas sem deixar 
por isso de ser élasse explorada, 
e como portadores de sua ideologia 
religiosa, os crentes pentecostaís J 
não têm conseguido, pelo menos no 
momento ,romper a dependência de \l 
sua ideologia religiosa f•ace aos in
tesses da classe socialmente domi- .J 
nante. Isto , porém não significa ~ 
que práticas de classe não possam ~ 
um dia surgir no pentecostalismo 
como indicias de alguma contesta-\'! 
ção. Çomo também n~ ~~~aO' 
exclusão total de canSêieJ::luza~ 
social por parte de um ou outro 

'""Crente. Mas acreditamos que rom
rpercóm sua dependência ideológi

ca ac·arretará uma r(!formulação do 
principio do poder de Deus e do 
que embasa o discurso conformista. 

Estes pontos que tentamos le
vantar em torno da problemática 
pentecostal não alimentam outra 
pretensão que a de contribuir para 
a reflexão de um problema que não 
só vem interessando diretamente à 
Sociologia da Religião mas também 
os que de uma forma ou de, outra 
sobre eh~ tem refletido. Também 
nossa preocupacão foi abrir pis~as 
para o enriquecimento da auestão. 
situando-nos numa perspectiva di
ferente da que tem sido geralmen
te adotada nos estudos sobre o 
pentecostalismo. 
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PENTECOSTALIZAÇÃO DO 
P R O T E S T A N T I S M O H I S T ó R I C O (*) 

Aureo Bispo dos Santos 
P rofessor de Sociologia da Universidade Rural de Pernambuco, Recife 

Introdução: 

Desde 1957 um movimento reli
gioso tem penetrado nas denomi
nações históricas (Presbiteriana, 
Batista, Congregacional e Metodis
ta) ressaltando-se o batismo do 
Esplrito Santo, glossolália, experi
ências de curas miraculosas, pro
fecias e interpretações de llnguas, 
além de outros dons espirituais. 

As denominações protestantes 
históricas rejeitam o movimento 
por considerá-lo estranho aos cos
tumes, às doutrinas, às atitudes, 
aos valores e ao comportamento 
destas denominações tradicionais. 

Como o movimento se assemelha 
às crenças, à conduta, aos valores, 
a liturgia e aos cultos das comu
nidades pentecostais tem sido cha
mado de Pentecostalização das· de
nominações históricas. A rejeição 
do movimento pelo Protestantismo 
histórico tem ocasionado divisões 
ou cismas no seio destas denomi
nações tradicionais. Conseqüente
mente, várias comunidades religio
sas locais pentecostalizadas tem 
surgido com 0 nome e o sistema 
eclesiástico das denominações de 
origem. 

Os lideres deste movimento reli
gioso chamam-no, não de pente
costalização, mas de movimento de 
renovação espiritual e· as congre
gações renovadas são chamadas de 
"Igrejas da Renovação Espiritual". 

Este movimento tem-se espalha
do pelo Brasil em larga escala. En
tretanto, esta pesquisa terá como 
universo algumas congregações e 

(*) Enviado pelo autor para publicação no 
Cadernos de !SER. 

seminários do Grande Recife e Ga
ranhus (Pernambuco) entre o pe
rlodo de 1957 a 1974. 

1. HIPóTESE 

Para o estudo do fenômeno cha
mado de pentecostalização do Pro
testantismo Histórico, levantou-se 
uma hipótese como tentativa de 
verificar se a pentecostalização das 
denominações históricas é um fe
nômeno resultante da heterogenei
dade de classes no seio das deno
minações históricas, em virtude da 
qual, (estas denominações) satis
fazem às necessidades psico-sócio
-culturais de uma classe (classe 
média) , mas não proporcionam 
igual funcionalidade à outra clas
se inferior). Em conseqüência, uma 
rutura ocorre, ocasionada por gru
pos pentecostalizados, oriundos, 
das camadas inferiores destas de
nominações. os quais inconforma
dos com o desajustamento estrutu
ral-funcional daquelas denomina
ções, buscam no modelo primitiv_o, 
oas bases para o seu comportamen
to. Ademais, a hipótese propõe 
também verificar se nas origens 
histórico-sociais destes grupos es
tejam as raizes de uma prov~vel 
alienação polltico-social-ecumeni
ca. 

Esta hipótese principal admite, 
primeiro, que o fenômeno pente
costal resulte da heterogeneidade 
cultural ocasionada pela heteroge
neidade ' social nas denominações 
históricas. Isto é, os símbolos. os 
valores, os costumes, usos, e lin
guagem dos indiv1duos de classe 
média são diferentes dos da classe 
inferior. Todavia, as denominações 
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históricas, em lugar de utilizar o 
sincretismo das duas culturas nas 
reuniões comuni ~árias se limitam 
àqueles itens culturais que desem
penham funções sócio-culturais 
para a classe média. ficando os 
membros das denoniinações que 
pertencem à classe inferior insa
tisfeitos. Então, estas pessoas. vin
culadas às denominações tradicio
nais, buscam no culto, liturgia, 
símbolos, valores e linguagem, bem 
como, n 0 tipo de interação pente
cos~al , o modelo que satisfaz às 
suas necessidades sócio-culturais. 

Em segundo lugar, a hipótese 
admite que as denominações his
tóricas, com a sua estruturação, 
organização, formalismo , adapta
dos às classes médias, estejam obs
taculando as manifestações espon
tâneas, informais, emotivas e até 

'-· irracionais dos grupos de classe in
ferior. Estes grupos demonstram 
características dos movimentos ca
rismáticos das comunidades cristãs 
através da história do Cristianismo. 
Se comprovado que estes grupos 
são carismáticos. ter-se-á de tentar 
detectar se as mudanças sócio-cul
turais ocorridas no seio das deno
minações históricas são re1rultantes 
des'e fator carismático do movi
mento. A reação das denominações 
históricas de controlar ou expulsar 
os grupos renovados vem do seu ca
ráter imprevisível, inesperado, ex
traordinário e inovador capaz de 
quebrar as estruturas organazacio
nais antes do que submeter-se a 
elas. 

Em terceiro lugar a hipótese su
põe que as seitas pentecostalizadas 
sejam anti-ecumênicas, evitando 
qualquer relacionamento com o Ca
tolicismo Romano, ou com qualquer 
grupo evangélico que não tenha as 
mesmas características que estes 
grupos pentecostalizados. O cará
ter sectário e fundamentalista do 
movimento parece comprovar a hi
pótese, além de outras peculiari
dades. 

Vale ressaltar que a estratifica
ção social das denominações histó
ricas funcione como a variável 
independente e o fenômeno da 
pentecos'alização como a variável 

dependente, tomada como hipótese 
para verificação. 

2. MARCO TEóRICO-METODO
LóGICO 

2 .1. Antecedentes da presente 
investigação 

Na abordagem teórica, verificou
se que os estudos empreendidos so
bre a relação entre religião e socie
dade têm seguido duas orientações 
principais. 

A primeira orientação situa-se 
na linha do determinismo social . 
Nesta. a estrutura da sociedade de
termina, em geral, a estrutura das 
organizações religiosas. Neste caso, 
as diferenças nas organizações re
ligiosas são reflexos das diferenças 
na estrutura social global. Especi
ficamente, na relação entre reli
gião e estratificação social, a socie
dade impinge sobre os grupos reli
giosos o seu sistema de classes. 

A segunda orientaçã0 postula um 
indeterminismo social nas relações 
entre religião e sociedade. Isto é, 
as estruturas dos grupos religiosos 
tanto podem ter uma direção in
dependente da estrutura da socie
dade global, como dependente. Da1, 
o sistema de estratificação da so
ciedade poder, em certas circuns
tâncias, determinar o sistema de 
estratificação dos grupos religiosos, 
como podem estes grupos seguir um 
sistema de estratificação diferente 
do sistema da sociedade· global. 

2 . 1. 1 . O determinismo social 

Na linha do determinismo social, 
F. Engels postula que as estruturas 
econômicas determinam as religio
sas. Na sua análise da dependên
cia do protestantismo calvinista às 
estruturas econômicas da época, 
assim se expressa: 

O dogma calvinis ~a corres
ponde às necessidades da 
burguesia mais avançada da 
época. Sua doutrina da pre
destinação era a expressão 
religiosa do fato pel0 qual, no 
mundo comercial da compe-
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tição, o êxito e o fracasso não 
dependem nem da atividade 
nem da habilidade do ho
mem, senão de circunstâncias 
que não pode controlar. Es
tas circunstâncias não de
pendem do que quer, nem do 
que trabalha : Estão à mercê 
de potências económicas su
periores e desconhecidas. 

Adotando este modelo determi
nista clássico, Michael Argyle afir
ma que o processo de passagem dos 
indivíduos da classe inferior para 
a classe média é concomitante com 
o processo de passagem de um tipo 
de religião inferior para um tipo 
superior. (2) 

Nesta associação da classe social 
e religião, a condição social apa
rece com a variável de causação. 

Pesquisas mais recentes realiza
das por Linton Pope e Boisen cons
tataram que as seitas constituídas 
de classe· inferior ao se tornarem 
àenominações estabelecidas adqui
riram o "status" de clesse média. (3) 

Nestas considerações, o determi
nismo social sobre 0 religioso se sa
lienta tanto na orientação clássica 
como na moderna. 

2 .1 . 2. Alternativa aQ determinis
mQ· social 

Max Weber, em oposição ao de
terminismo social, apresenta a al
ternativa de que as relações entre 
instituições económicas e religiosas 
não podem cair no determinismo 
reducionista. (4) Ao contrário, as 
instituições económicas são com
ponentes do complexo social em 
que as mudanças podem ser produ
zidas em diferentes setores do sis
tema, e tem conseqüências impor
tantes em todas as suas partes . 
Portanto, em certos momentos, as 
instituições religiosas podem ser a 
causa das mudanças económicas . 
(5) Em se tratando, especifica
mente , das relações entre religião 
e classes sociais. Weber fala de ten
dências religiosas das classes so
ciais, mas nunca de determinismos 
uniformes. Ten tand0 provar o seu 

ponto de vista, ele chama atenção 
para as religiões de salvação que 
atingem a todas as classes sociais, 
principalmente os movimentos ca
rismáticos. (6) 

Ernst Troeltsch e mais recente
mente Gehard Lenski, seguindo a 
linha do indeterminismo social, 
têm procurado provar que o deter
minismo nem sempre funciona na 
associação entre estratificação so
cial e estratific•ação religiosa, onde 
a primeira determina a última. (7 ) 

Outras investigações têm conti
nuado confirmar o modelo webe
riano. Todavia. pela limitação des
te trabalho, nao é viável o delon
gar-se em citações. 

2. 2 . Presente investigação 

O presente estudo seguiu uma 
orientação determinista, conforme 
a hipótese já exposta, onde a pen
tecostalização, considerada, oriun
da das camadas inferiores, só con
seguiria penetrar as classes infe
riores das denominações históricas. 
Enquanto a classe média destas de
nominações permaneceria imune 
ao movimento. Esta hipótese acei
ta que a estratificação social de
termina a estratificação religiosa. 
Principalmente, embarcou-se nesta 
hipótese considerando que o movi
mento que penetrou as denomina
cões históricas era pentecostal e, 
sendo o pentecostalismo uma reli
gião das camadas inferiores con
forme já se mencionou, mais lógico 
se evidenciaria a pressuposição. 

2.3 . nietodologia 

Escolheu-se como desenho da 
pesquisa a metodologia observacio
nal. Por razões cronológic•as, geo
gráficas e financeiras, a investiga
ção se limitou ao fenômeno de 
pentecostalização em algumas de
nominações históricas do Grande 
Recife e Garanhuns (Pernambuco). 
Diante do comportamento dos gru
pos pentecostalizados, partiu-se 
para um modelo de amostragem fi
nalista heterogêneo. Os grupos 
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pentecostalizados, na maioria, são 
exclusivistas e fechados, a ponto 
de alguns grupos não permitirem 
a pesquisa por considerarem os en
trevistadores estranhos ao grupo, 
além de ser a pesquisa "diabólica" 
As técnicas de coleta de dados em
pregadas seguiram a observação 
controlada em alguns casos, e a 
observação simples participante em 
outros casos. Para os testes de hi
póteses foram utilizadas medidas 
não paramétricas, em conseqüência 
dos dados classificados serem dis
postos numa escala nominal e/ou 
ordinal. 

3. RESULTADO DA PESQUISA 

A hipótese não foi ·comprovada. 
Primeiro, porque· o fenômeno não 
alcançou somente às classes infe
riores das denominações históricas, 
mas também às médias superiores. 

\ 

Portanto, o fenômeno religioso que 
penetrou as denominações tradi
cionais não se poderia chamá-lo de 
pentecostalização desde uma pers-

1 \ pectiva social e cultural, principal
mente se admite que as seitas pen-

1 tecostais são constitu1das da classe 
\ inferior. Ademais, o fenômeno que 

se chama culturalmente de pente
costal e pertence às raizes do Gris
tianismo histórico, e não simples
mente do pentecostalismo. 

NOTAS BJBLIOGRAFICAS 

Dai, a hipótese de que a estra
tificação social determinaria o fe
nômeno religioso não se constatou. 
Neste caso, a variável independen
te foi o religioso e não o social. O 
movimento se revelou caracteristi
camente de conotação oarismática 
com a penetração em todas as clas
ses sociais nos moldes weberianos. 
Este fenômeno religioso carismáti
co não retira outros casos em que 
o social possa determinar o reli
gioso. 

Durante a pesquisa lemos e ou
vimos que a chamada pentecosta
lização tinha alcançado as deno
minações históricas dos Estados 
Unidos da América do Norte cons
titu1das das camadas altas das re
feridas denominações. Como tam
bém, havia atingido grupos inte
lectuais da Igreja Católica Roma
na daquele pais. (Informação con
trária a minha hipótese). 

Diante do exposto verifica-se que 
a Igreja Católica Romana se en
contra na linha certa quando cha
ma o fenômeno religioso que ora 
está atingindo todos os ramos do 
Cristianismo de "'Ren,ov~ão Ca
rismática", (8) e não de "pente
costalização" como se resolveu de
signá-lo em certos setores protes
tantes, inclusive o autor desta pes
quisa sobre a "pentecostalização 
das denominações históricas". 

1 - Karl Marx - F. Engels, S1tr la Religion (Paris: Ed. Sociales, 1960), pp. 294-295. 

2 - M. Argyle, Sociologia de la ReHgion y la Moral, pp. 78-79. 

3 - Argyle, Idem. 

4 - Max Wezer, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, trad. (São Paulo: Livra
ria Pioneira Editora, 1967), pp. 34-35. 

5 - Arthur Lewis, A Teon'a do Desenvolvimento• Econômico, trad. (Rio de Janeiro : Zahar 
Editores, 1960),. p . 30. 

6 - Weber, Op. cit., pp. 19-27. Veja discussão sobre Weber e a estratrificação dos grupos 
sociais e a religião em Thomas F. O'Dea, Sociologia da Religião, trad. (São Paulo: 
Li v. Pioneira Editora, 1969), pp. 81-83. Cf. Weber, Sociology of Religion, trad. (Bos
ton. Beacon Press, 1963), pp. 95-96. 

7 - Weber, Idem. 

8 - Vale, porém reconhecer que o movimento de renovação carismática é também cogno
minado de Pentecostal (MPC) e existem até livros traduzidos do Inglês para o Por· 
tuguês com o título "Católicos Pentecostais". Veja o artigo Católicos Pentecostais', no3 
Estados Unidos no Suplemento do CEI 11. 2, pp. 26-36 (1972). Contudo, a maior ten
dência é a de considerar o movimento como de " Renovação Carismática". 
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A REHOVACÃO CARISMÁTICA CATÓLICA . 
NOTAS DE PESQUISAS (*) 

Pedro A. Ribeiro de Oliveira 
Pc<;q ni sador do CERI S, professor de Sociologia na PUC, R io 

Introdução: 

No último Caderno de !SER (n .0 

5, nov. 1975) , apresentei a~gumas 
considerações sobre o movimento 
pentecostal no Brasil. Ao retomar 
agora o tema, pretendo enfo_c~r ,? 
chamado "Pentecostismo Catohco , 
ou seja, a Renovação Caris~át~ca 
C a :ólica. Como a pesquisa esta am
da em andamento, não contan
do ainda com os dados dos ques
tionários, este artigo não é mais 
do que um conjunt9 . de no~as 
de pesquisa, uma especie de d:IS
cussão do pesquisador consigo 
mesmo num primeiro esfor2o de 
sistemati~ação das informaçoes. É 
evidente que num documento deste 
tipo corre-se o ris~o de ~nforma
ções incorretas ou Imprecisas, q~e 
deverão ser re-formuladas e corn
gidas no relatório final do traba
lho. ~ evidente também que o en
foque da pesquisa é sociológico, sem 
qualquer pretensão de falar sobre 
a atuação do Espírito Santo no 
mundo de hoje e temas semelhan
tes, que fogem ao campo da socio
logia. 

A Renovação Carismática Católica 

A Renovação Carismática Cató
lica inicialmente chamada Movi
mento Pentecostal Católico, teve 
sua origem em 1967 numa univer
sidade norte-americana, quando 
sacerdotes e universitários católi
cos se reuniam para orar pedi~do 
os dons do Espírito Santo. A leitu-

ra de um livro pentecostal protes
tante, que falava sobre os dons do 
Espírito, fez com que esse grupo 
de católicos quizesse fazer a expe
riência de Pentecostes. Numa de 
suas reuniões, enquanto oravam. 
ocorreu ess~ experiência do Espi
rita ; logo em seguida fizeram uma 
reunião de oração com pentecos
tais protestantes que lhes impuse
ram as mãos. 

A partir desse pequeno núcleo 
outras pessoas começaram a se in
teressar pela experiência pentecos
tal, e o movimento começou acres
cer entre universitários, sacerdotes 
e religiosos. Na sua origem, bem 
como na sua expansão, os jesuítas 
parecem ter desempenhado e· ain
da desempenharem um papel bem 
importante, divulgando e j~stifi
cando teologicamente o movimen
to. Mas foi depois da adesão do 
Cardeal Suenens, da Bélgica, hoje 
o lider de maior destaque no mo
vimento carismático católico, que 
esse movimento de tornou mais co
nhecido e aceito no mundo. Em ou
tubro de 1973, por ocasião de seu 
encontro internacional, a RC rece
beu a aprovação do Papa P~ulo VI 
e depois disso sua aceitaçao nos 
países católicos se tornou cada vez 
maior. 

No Brasil, a RC foi iniciada em 
1968 pelo Pe. Haroldo Rahm, SJ, 
através dos "Seminários de Vida 
no Espírito Santo", destinados .a 
adultos, e dos Treinamentos de Ll
deres Cristãos para jovens. Seu 

(*) 0 a rti go reproduz parte da comunicação or.al ap resentada pelo autor no semi~ário d~ 
! SER sobre Pentecostalismo e Mudança Soc1al (2 1 e 22 de .agosto de 1976) ·. ~ao nota, 
prelimina res de pesquisa em andamento pelo CERI S (CE?\ T R O DE ESTA f1S T ICA 
E INVESTIGAÇOES SOCIAI S). 
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núcleo foi a região de campinas 
- São Paulo, de onde expandiu-se 
para todo o Pais, e que concentra 
até hoje o maior número de grupos 
de oração carismática. Embora se
jam mais freqüentes nas cidades 
grandes e médias, encontra-se 
também em pequenas cidades gru
pos de oração carismática. Calculo 
que existem atualmente pelo me
nos 500 grupos de oração no Brasil 
com mais de 10 pessoas por grupo. 
O movimento está em fase de fran
ca expansão: a maioria de seus 
membros são leigos, mas atinge 
também grande faixa do clero e 
das religiosas, e conta com o apoio 
de alguns bispos. 
A Organização do Movimento 

A base da RC são os "grupos de 
oração". São eles grupos de pelo 
menos 10 pessaos (embora haja 
grupos menores) que se reúnem 
toda semana ou a cada 15 dias para 
orar, . tendo como coordenador um 
dos membros do grupo. Cada grupo 
goza de grande autonomia, sendo 
pequeno o controle por parte das 
equipes de nivel diocesano, regio
nal ou nacional. Tais equipes -
chamadas "equipes de serviço'' -
promovem reuniões de grupos, di
vul~am material do movimento e 
dão orientação aos grupos; porém, 
pelo que pude observar até o mo
mento, as equipes de serviço não 
interferem nas atividades de cada 
grupo. Existem grupos compostos 
só por leigos, só por sacerdotes, e 
só por r·eligiosas, mas de um modo 
geral há mistura nos grupos. Ao 
que revelam 0s dados preliminares 
da pesquisa, nos grupos onde há 
leigos, sacerdotes e religiosos, a 
coordenação do grupo cabe ao sa
cerdote ou à religiosa. Há grupos 
que funcionam vinculados à paró
quia, quando o vigário apóia 0 mo
vimento; mas há também grupos 
inteiramente desvinculados da pa
róquia, que fazem suas reuniões n'a 
casa de um dos membros. Ao que 
indicam as observações prelimina
res, não há atividades conjuntas 

habituais; cada grupo funciona 
isoladamente dos demais. 

Parece que há duas formas típi
cas de constituição de um grupo 
de oração. Ele pode ter por origem 
a realização de uma "experiência 
de oração cansmática" (um tr1duo 
ou pequeno retiro, sob orientação 
de alguém experiente no movimen
to), ou originar-se da iniciativa de 
alguém que, tendo feito a experi
ência da oração carismática, fun-
da por própna conta um grupo de r 
oração convidando amigos, paren-
tes e colegas. Registra-se casos de 
grupos de oração que funcwnavam 
Já regularmente antes que fossem 
conhecidos pelas equipes de serviço 
regional e nacional. 

A RC não pretende ser uma en
tidade organizada, mas sim um mo
vimentao com o mínimo possível 
de organização formal. Sinal dissJ 
é que só agora, com a realização 
da pesquisa, a Comissão Nacwnal 
de Serviços reuniu os endereços de 
grupos que tinha. O total de grupos 
catalogados chega a 300, mas seu 
número total e certamente bem 
maior. A RC tem um boletim infor
mativo, de circulação interna, que 
é distribuído aos grupos e pessoas 
interessadas, no qual se divulga 
textos de interesse geral, síntese de 
artigos referentes à renovação ca
rismática e noticias do movimento. 

A Comissão Nacional de Serviços 
prefere falar de renovação Caris
mática (com letras maiúsculas), 
para dar idéia de algo não-insti
tucionalizado, algo movido pelo 
Espírito Santo mais do que pela 
or~anizaçã0 formal de pessoas (*). 
Isso não impede, entretanto, que o 
movimento seja reconhecido en
quanto entidade. 

Sua vinculação à Igreja Católi
ca Romana, como instituição, é 
sempre enfatizada. Em quase todas 
as publicações da RC pode-se en
contrar uma referência à Igreja 
Católica e ao Papa, deixando bem 
claro que a Renovação Carismáti
ca Católica não é uma organização 
à margem da instituição religiosa, 

(•) Uso a grafia Renovação Carismática, ou RC, justame:ote para deixar claro que se trata 
de uma análise sociológica do movimento enquanto organização de pessoas e grupos. 
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e sim_ um grupo de católicos que 
pretende renovar a Igreja Católica 
suscitando e despertando nela os 
carismas que ela já tem. Aliás, al
guns dirigentes pensam que o mo
vimento deve extinguir-se no mo
mento que toda a Igreja Católica 
se renova carismaticamente. Para 
eles a RC só existe em função des
sa grande tarefa: trazer à tona os 
carismas já presentes na Igreja 
Católica mas às vezes ainda em 
estado latente. Um caso concreto 
pode ilustrar bem essa afirmação. 
Ao fazer a vinculação entre caris
ma e sacramento, um sacerdote di
zia que no momento de receber a 
comunhão a fórmula carismática é 
"Dizei uma só palavra e serei cura
do", enquanto a fórmula atualmen
te em uso é "Dizei uma só palavra 
e serei salvo·"· Segundo ele, a fór
mula carismática nada mais é do 
que a fórmula tradicional e e~ 

, gélica. que ãSsôcfâ a Eucaristia ao 
Ctonraa cura, e que a liturgia oatual 
de certa maneira dissociou. 

Se na teoria a vinculação da RC 
à Igreja Católica Romana ~ acen
tuada, na prática tal vinculacão é 
11lnda mais sensivel. Todo esforço 
e feito para levar os membros da 
RC a maior participação na Igre
ja: nas paróquias, nas atividades 
religiosas, e. sobretudo. como vere
mos mais adiante. pela freqüência 
aos sacramentos. Os sacerotes têm 
uma posição de destaque no movi
mento. e. em geral, são eles seus 
nrincinais propulsores. As demons
tracões de resneito ao clero. por 
parLe dos demais membros do mo
vim~'mto não deixam margem a dú
vidas: embora. os dons do Esn!rito 

l
~;ejam conferidos ::t todos 0 s mem- \ 1 

\bro~; da RC inc'listintoamente. os sa
cerdotes têm uma posição de des
taaue. 

Ess::t marca clerical na RC não 
impede que haja igualdade entre 
leigos, sacerdotes e religiosos na 
oração e no exercicio dos dons ca
rismáticos. Ta.nt lei os uan sa
cerdotes oram em nguas, cm:a 

~ profetizam, impõem as mãos, e --

,exercem Q1l emais carismas. Em 
outras palavras, quero sugerir que 
existe uma igualdade de todos na 
recepção dos dons e no exercício 
dos carismas, e uma diferenciação 
entre leigos e sacerdotes na orga
niz-ação do movimento: de fato, 
são os sacerdotes que dão ao mo
vimento sua orientação. Estando 
inserida na instituição religiosa 
católica, a RC produz sua estru-
tura. ~ ~ /./ 
Vivência Religiosa na {Renovação 
Carismática 

Pode-se dizer que a teoria caris
mática foi formulada e sistemati
zada por um grupo de teólogos reu
nidos pelo Cardeal Suenens. em 
maio de 1974 (•). Ele enfatiza a 
espiritualidade com base no mis
tério da Trindade. Viver a vida 
cristã é viver os dons que o Espt
rito Santo· traz à Igreja; por isso, 
a RC se vê como um movimento 
que ~atuallza o Pent oste , tra
zenãode novo à ona os carismas 
que iá estão na Igreja desde o dia 
do Pentecostes. Assim. RC se vê 
em intima Ilgacão com o Concilio 
Vaticano IL no sentido de que tam
bém ela quer. em última análise, 
fazer anarecer no mundo a verda
neira face da Igreja de Jesus Cris
to. templo. do Esn1rito Santo. 

Talve?: essa ênfase carismática. 
associada ao parentesco com o Pen
tecostismo de forma nrotestante e 
às manifestacões carismátic•as dos 
'1runos de oracão seiam os respon
f:iiveis nor um::~. cert.a susnP-it.'l. com 
oup a RC ainrla é vil"f.::t nor setores 
ma.is +radiclon~.is da I~rreia Cat.n
l'"<'~ .. Entretanto. a. prátic::~. dP F.C 
nãn anresenta runturas ~ignifica
tlvPs com " Oa.t.olici~mo Romano, 
excet.o na maneira de orar. 

AtP. onde vão meus conhecimen
t.of1 en cHria 01lf! a. mensagem cen
t.ra.l da R.C nodP· ser sintetizana. no 
nístico ".Tesus Crist-, é o SP-nhor". 
Eh~ é tudo. P nós não ~omos nada 
nor nós mesmos. Mas ele nos ama, 
nos quer bem, e vem nos trazer 
sua paz, seu amor, seu Esp!rito. o 

(*) Para uma análise da teoria carismática, cfr. Orientações teolóqicas e pastorais da Reno
vação Carismática Católica. Ed. Loyola, São Paulo, 1976. 
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mundo só será renovado pelo amor. 
Diante do senhorio de Cristo de
saparecem as classes sociais. os ri
cos e pobres se igualam, Ós con
flitos devem desaparecer. Associa
da à idéia do senhorio de Jesus 
Cristo está a idéia de que o Reino 
de Deus não está na vida depois 
da morte, mas começa já nesta 
vida, no coração de cada um. Es
sas duas mensagens levam a uma 
visão do mundo otimista e a uma 
vivência religiosa: intimista. O oti
mismo na visão do mundo presente 
na RC se express•a pelo próprio ca
ráter da oracão: a oracão domi
nante é a oraÇão de louvor, de glo
rificação pelo poder de Deus que 
se manifesta na natureza. nos 
acontecimentos. e na vida de cada 
um. A vivência· religiosa intimista 
se expressa na importância atri
buída ao dom da cura. Ao contrá
rio dos pentecostais protestantes. 
que enfatizam a cura fisica , a RC 
dá mais importância à chamada 
"cura interior": a libertaçã0 das 
angústias, dos males internos, dos 
conflitos interiores. Jesus é aquele 
que vem curar os pecados, vem li
hertar o homem elo pecado (enten
dido o pecado geralmente numa 
perspectiva de moral pesS'Oal. se
xual "' familiar). 

A Bíblia é muito citada, mas 
pelo que pude observar, não tem 
a meRma nosicão ne· destaque que 
ocupa no Pentecostismo Protestan
te. As orações e os cânticos pare
cem ser o núcleo das reuniões da 
RC. 

Predomina a oração de louvor. 
Uma de suas modalidades é a "ora
ção em línguas", que parece como 
uma seqüência (em geral repeti
tiva) de algumas silabas sem sig
nificado aparente. Com menor fre
qüência, ocorre o "cantar em Un
guas". Nesse caso. a pessoa entoa 
uma melodia nã0 articulada com 
palavras : é uma melodia suave e 
agradável aos ouvidos. A oraçã.o e 
o cântico em Unguas são vistas co
mo dons do Espírito Santo. Entre
tanto. o sociólogo pode observar 
que há um esforço humano para 
favorecer a manifestacão dos dons: 
a partir de um cântico de melodia 

simples, que é repetido várias ve
zes, obtém-se um clima do qual 
brotam orações em Ungua entre a 
assembléia. Nesse momento, 0 cân
tico t~rmina, e começa a oração; 
por vezes. alguns passam da ora
ção em 11nguas para o cântico em 
Unguas. A postura da oração é em 
geral com os dois braços ·levanta
dos ao alto; por vezes, as pessoas 
se dão as mãos com os braços er
guidos e se movimentam sem sair 
do lugar enquanto cantam. A ora
ção, mesmo numa grande assem
bléia (mais de 500 pessoas) é bem 
ordenada, se podemos assim, dizer. 
O que se ouve é um pouc0 mais 
do que um murmurar suave e agra
dável, de duração variável (3 a 10 
minutos?). Começa em "piano". 
tem um ou dois "crescendo" e de
pois decresce até terminar; o pa
pel do dirigente da oração. embora 
muito discreto, se faz notar par·a 
interromper a oração com um ges
to. Não vi. nessa grande assembléia, 
aquele tipo de oração comum nos 
cultos pentecostais protestantes, 
com gente exclamando em alta voz 
ou proclamando alto os "allelluia" 
"poder e glória de Deus", etc. A im
pressão que tive foi de uma oração 
espontânea, sim, mas sob controle 
e sem gritaria. 

Na teoria e na prática a oração 
de louvor é o traço característico 
da RC. Mas um papel muito impor
tante é reservado aos sacramentos. 
A RC valoriza muito os 7 sacra
mentos. Sua concepção dos sacra
mentos é a concepção tradicional 
católica. Não encontrei nem nos 
documentos nem nas entrevistas 
com membros da RC uma teologia 
que trouxesse uma concepçã0 dos 
sacramentos diferente da que se 
encontra nos catecismos. O que a 
RC traz de novo na sua visão e na 
sua prática dos sacramentos é uma 
linguagem mais "carismática" pa
ra explicitar a comunicação da 
graça sacramental. Assim. por 
exemplo, o Batismo é encarado co
mo o sacramento qu~ torna o ho
mem aberto ao Espírito Santo; a 
confissão é vista como 0 s•acramen
to da "cura interior"; a Missa é o 
momento de louvor ; a comunhão, 
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o encontro pessoal com Jesus Cris-
. to. Registra-se casos de Missas ce
lebradas em mais de 3 horas, tan
tos foram os cânticos e orações de 
louvor por parte da assembléia. 

Enfim, a teoria e a prática da 
RC r:-arecem indicar tratar-se de 
um movimento de reavlvament,0 re
ligioso católico que, longe de con
testar a estrutura e· a doutrina vi
gentes na Igreja Católica Roma
na, a reforçam através de uma 
concepção espiritual da vida de 
uma prática religiosa marcada pe
la extravasão- controlada- das 
emoções. 

As Linhas da Pesquisa 

Nos itens anteriores escrevi o que 
até o presente momento sei a res
peito da RC através de leituras, 
observações e entrevistas. É possí
vel que nessa descrição eu tenha 
incorrido em erros por carência de 
informações e em erros de inter
pretação. De modo especial. posso 
ter errado ao generalizar observa
ções particulares. Por isso os dados 
dos questionários que estão sendo 
apurados poderão trazer correções 
importantes para a pesquisa. Para 
cada grupo de oração cujo endereço 
foi possível obter foram enviados 
pelo correio 10 questionários. O ín
dice de respostas foi tão elevado 
(219. grupos, fora os que foram de
volvidos por erro no endereço) que 
nem foi feita uma segunda re
messa. A média de questionários 
respondidos por grupo foi superior 
a 8. O interesse pela pesquisa por 
parte da RC foi tão grande que 
alguns grupos reproduziram por 
própria conta o questionário para 
que mais de 10 pessoas o respon
dessem. Em um caso, um grupo 
que não constava da lista. tendo 
visto 0 questionário com outro, to
mou a iniciativa de mimeografar 
um questionário e fazê-lo responder 
por 18 de seus membros! 

Os temas a serem desenvolvidos 
a partir das respostas aos questio
nários servirão para caracterizar a 
RC segundo 3 grandes linhas de 
questionamento. 

1. Continuidade cQm o Cursilbo 
de Cristandade. · · 

Parece que grande parte dos 
membros de RC são ou foram cur
silhista, ou participaram de movi
mentos religiosos congêneres. Com 
o desgaste do Cursilho, essas pes
soas se voltariam para a RC, onde· 
encontram grupos de espiritualida-
de mais intensa, maior emotivida-
de, mais ênfase na oração. O Cur
sllho não é criticado pelos membros 
da RC que dele participaram, mas 
algumas entrevistas mostram que 
o Cursilho é visto como uma etapa 
já superada. to Cursilho teria sido 
o momento de "conversão", en
quanto a RC é vivência mais in
tensa da Graça. Tanto na oração 
em pequenos grupos, quanto nas 
celebrações da Missa, a RC parece 
intensificar a espiritualidade, para 
a qual o Cursilho desperta mas tem 
dificuldade em responder se não 
organiza grupos sólidos de pós-cur
silho. Além disso, o dinamismo re
ligioso da RC com os dons da 
oracão em línguas, da cura, da 
profecia) e seu ritual de· imposi-
cão das mãos, tem um atrativo es
pecial para aqueles que embora iá 
frequentando os sacramentos têm 
pouca oportunidade de desempe
nhar um a el reli i o ativo. s:,:-

Dentro desse contexto. a pesqui
sa buscará encontrar pontos de 
continuidade e de ruptura entre· a 
RC e o Cursilho. Se posso sugerir 
uma hinótese, é a de que a RC ten
de a desempenhar. nos próximos 
anos, o papel qup o Cursilho de
sempenhou nos últimos 5 anos: 
rP.::Jvivar oa esniritualidade dn~; Cll
tólicns intensificando sua vid11 rlP. 
oracão· e sua prática sacramental. 
dentro da estrutura p n11 doutrina 
vigentes na Igreja Católica Ro
mana. 

2. Referência a camadas sotliais 
de nível médio e alto 

Parece que a camada social de 
referência da RC é a camada que 
poderia ser designada como cama
da "abastada". Isto é, gente que 
goza uma certa segurança econô
mica. embora não seja necessaria
mente rica. "Abastada" significa, 
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então, aquela camada da população 
que tem recursos econômicos sufi
cientes para viver sem maior preo
cupação quanto ao dia de amanhã. 
Evidentemente, há grupos de ora
ção carismática por toda parte. in
clusive entre gente pobre e analfa
beta. Mas o ponto de referência 
social da RC não parece estar nessa 
camada, pois os problemas mate
riais não parecem ser a preocupa
ção central da RC. Ao contrário, 
a preocupação central parece ser a 
vida espiritual, a paz interior, a 
cura interior. enfim, aquilo que 
chamei de espiritualidade intimis
ta. A "ideologia" subjacente à con
cepção religiosa presente na RC é 
uma ideologia de negação das clas
ses sociais, superação dos conflitos 
sociais, escândalo diante da pobre
za, refutação do capitalismo e do 
socialismo, abertura para a moder
nização e o mundo de hoje , e cri
tica ao conservadorismo. 

Nesta linha de preocupacão e 
questionamento, a pesquisa deverá 
traze·r dados sobre o atendimento 
de uma demanda religiosa por par
te da RC. A hipótese que poderia 
sugerir é de que a RC se constitui 

ma resposta religiosa à deman
da delaffiltidaàe· social e-paz inte
ri6r ~és üa identificacão com 

u nrJ'esus bondoso. cheio de amor 
é de _paz. 

3. Reforço do Catolícismo 
Romano. 

Se podemos caracterizar o Cato
licismo Romano, face às outr•as de
nominações cristãs, pela ênfa&e nos 
7 sacramentos e pela diferenciação 
estrutural entre leigos e hierarquia, 
a RC representaria um movimento 
de reforço do Catolicismo Romano. 
A ênfase nos carismas que proce
dem do Espirita Santo e são conce
didos a todos os membros da Igrej a 
não impede que a RC reconheça e 
aprecie os carismas institucionais, 
isto é, aqueles que dão autoridade 
e poder religioso à hierarquia cató
lica. Nesse sentido. os 7 sacra
mentos desempenhariam papel da 
maior importância: a RC parece 
envidar todos os esforços para que 
seus membros não se limitem à 

oração carismática em pequenos 
grupos. A organização dos peque
nos grupos, a emotividade da ora
ção, a experiência dos dons caris
máticos, o exerclcio d·os carismas 
(de cura, de profecia, de discerni
mento), que poderiam levar a RC 
a fechar-se como uma "ecclesiola 
in ecclesia", são contrabalançados 
por um intenso esforço no sentido 
de encaminhar a espiritualidade 
para a vida sacramental, necessa
riamente eclesiástica. Aqui, a po
sição de liderança dos sacerdotes e 
religiosas parece ser um dos pon
tos-chave. A orientação que impri
mem ao movimento vai no sentido 
de levar os membros à prática mais 
intensa dos sacramentos e a parti
ciparem das atividades da Igreja 
(seja a nivel da paróquia, seja a 
nivel de organização para leigos) . 
Assim, a experiência cárismática 
não levaria o ca~ólica ao abandono 
da vida sacramental, mas, ao con
t rário. o levaria' a revalorizar os sa
cramentos e a autoridade eclesiás
tica. 

Nessa linha de questionamento. 
poderia sugerir, com0 hipótese, que 
a RC é um processo de revitaliza
ção religiosa (mais intenso do que ~ 
o Cursilho. uma 'lez que não se des
tina a provocar a conversão, e sim 
a intensificar a vida espiritual) 
para reforcar a doutrina e a estru
tura eclesiástica vigentes na Igreja 
Católica Romana. 

-Conclusão 
Ao descrever e analisar a RC, o 

objetivo da pesquisa é de examinar 
esse movimento como um processo 
impulsionado pelos agentes eclesi
ásticos (v. g. clérigos) pava recupe
rar para a instituiçã0 religiosa ca
tólica aquelas camadas da socieda
de que não encontram nos quadros 
atuais uma satisfação de sua de
manda religiosa de paz interior. 
Nesse processo entram elementos 
novos em relação à tradição do 
Catolicismo Romano, favorecendo 
o reavlvamento religioso especial
mente através da ovação carismá
tica, mas que não se constituem em 
fatores de ruptura da estrutura 
eclesiásticá vigente. 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE DUAS -PERSPECTIVAS 
DE PASTORAL POPULAR: 

a das comunidades eclesiais de base e a 
dos grupos evangélicos pentecostais ("') 

Jether Pereira Ramalho 
Professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio ue Janeiro -

Presidente de CEDI 

Uma palavra inicial sobre a na
tureza deste trabalho. Não se trata 
de um artigo rigorosamente estru
turado que tenha como intuito uma 
interpretação sociológica de práti
cas pastorais tão complexas. São 
apenas algumas notas de uma . pa
lestra apresentada num seminário 
de ISER (Instituto Superior de Es
tudos da Religião) sobre "Pente
costalismo e Mudança Social". Al
guns conceitos usados no trabalho 
deixam de ser explicitados pois já 
haviam sido alvo de discussões an
teriores no próprio seminário. 

O conceito de pastoral tem rece
bido novas conotações nos últimos 
tempos. Deixou de ser encarado 
por alguns grupos religiosos como 
simplesmente ação orientada ou 
executada pela liderança eclesiás
tica junto aos seus fiéis. Primeiro, 
porque mudou-se a concepção de 
que a atividade da Igreja seria res
ponsabilidade de clérigos ou dos 
seus escolhidos colaboradores e en-· 
tendeu-se que deveria ser a atuação 
da comunidade em conjunto, vi
sando a uma intervenção delibera
da na realidade social. Em segundo 
lugar, ampliou-se o campo de in
fluência da ação pastoral - a res
ponsabilidade ultrapassou a "co
munidade e os interesses dos fiéis", 
e estendeu-se a um compromisso 
com a comunidade total e especial
mente com as camadas populares . 
Não se pode dizer que essa com
preensão seja a comum em todos 
os se tores da Igreja, nem no grupo 

católico. nem nos diversos grupos 
evangélicos. Também não se .pode 
confundir a ação pastoral com 
qualquer tipo de ação social, pois 
a pastoral atua com dois marcos 
referenciais: , o da fé, expressa no 
Evangelho, e o da realidade social. 

Gustavo Gutierrez em seu traba
lho "Linhas Pastorais da Igreja na 
América Latina" (ver suplemento 
do CEI n.0 11) distingue quatro 
opções pastorais que de certa for
ma, coexistem no continente. São : 
uma Pastoral da Cristandade, uma 
Pastoral da Nova Cristandade uma 
Pastoral da Madure:l)a na ·Fé e 
lima Pastoral Profética. Afirma 
que no momento a mais importan
te é a última, fruto não só das re
flexões do Concilio Vaticano II e 
de Mendellin, mas de todo um re-
pensar da ação da Igreja no mun
do. A maior preocupação é com o 
povo que está fora da Instituição 
Igreja reorientando a pastoral em 
função deles. A pastoral profética 
se esforça por tirar todas as con
seqüências da afirmação da salv•a
ção universal que o Evangelho traz 
e a int~mção de viver, de forma ra
dical e coerente, •as exigências so
ciais do Evangelho. Trata-se, sem 
dúvida, de uma linha pastoral de 
busca; as suas realizações ainda são 
escassas e muito de seu avanço no 
plano da ação é feito experimental
mente, estando, no plano teológico, 
com fundamentacão mais definida. 

Não se pode, portanto, em qual
quer análise da ação da Igreja, to-

(*) O artigo foi escrito após apresentação do autor no seminário do ISER sobre Pentecos
talismo e Mudança Social (21 e 22 de agosto de 1976). Escrito para publicação no Ca
derno de ISER. 
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mã-la com0 se fosse um bloco mo
nolltico. Isso seria um equivoco 
muito primário e um desconheci
mento total do sistema de relações 
existente entre as instituições qu~ 
compõem uma sociedade. Mais gra
ve ainda seria pensar-se que as di
versas perspectivas ideológicas, as 
leituras diferentes de realidade nãJ 
penetrassem e mesmo dividissem 
os agentes sociais que pertencem a 
Igreja. As divisões e contradições 
da sociedade representam-se, ma
terialmente, nas diversas institui
ções que estruturam e organizam as 
relações sociais, e a Igreja, de for
ma alguma, poderia estar infensa 
a esse fato, que se manifesta de 
forma objetiva e evidente nas suas 
ações, atitudes e declarações. Estão 
al os fatos para comprovar isso. 

A ATUAÇAO DA IGREJA JUNTO 
AS CAMADAS POPULARES 

Parece que nos últimos anos se
tores da Igreja descobriram que o 
seu trabalho relevante seria ,iunto 
às camadas populares da socieda
de. Passou-se por todo um periodo 
de reavaliação de métodos e peda
gogias, e, através de análises mais 
sérias ou por simples intuição, a 
busca do povo veio a se constituir 
como a grande preo'cupacão de gru
pos católicos e evangélicos. Verifi
caram-se, entretanto, métodos. ob
jetivos e resultados bastante dife
rentes na formulação, pelos diver
sos grupos religiosos, das suas pas-
torais populares. . 

No Brasil, sem dúvida, a Igreja 
é uma das mais importantes ins
tituições promotoras de trabalhos 
populares, principalmente as cha
madas de educação de base. Estes 
estão incluídos na chamada ação 
pastoral e vêm atingindo vastos se
tores das camadas populares. 

Como a Igreja é elemento muito 
significativo na formação do uni
verso simbólico do povo, torna-se 
necessário que sejam melhor ca
rac~erizadas as práticas pastorais 
dos diversos grupos que atuam no 
meio popular. 

Naturalmente que muitas expres
sões dessa preocupação poderiam 

ser analisadas mas as mais signi
ficativas são: no meio católico -
as Comunidades Eclesiais de Base 
e, no meio evangélico - os Grupos 
Pentecostais. 

Não é objetivo deste trabalho fa
zer uma análise exaustiva dos dois 
grupos apontados, pois exigiria 
pesquisa profunda e muito mais 
elaboração. Nessas rápidas notas 
pretende-se simplesmente mostrar 
algumas características mais evi
dentes dessas pastorais e referi-las 
ao tema do relacionamento da 
Igreja com o processo de mudnça 
social. Também não cabe discutir 
neste momento o conceito de mu
dança social, o que exigiria traba
lho com outro tipo de formulação. 

A - As Comunidades Eclesiais de 
Base 

A atuação organizada mais im
portante ou pelo menos mais volu
mosa da Igreja Católica junto às 
camadas populares é representada 
pelos milhares de Comunidades de 
Base criadas nos últimos lO anos 
no Brasll. Não se apresentam de 
maneira uniforme, nem com a mes
ma perspectiva de atuaçã0 em to
dos os lugares. São bastante variá
veis. mas com forte caracter!stica 
comum: opção prioritária de tra
balho nos meios populares. 

Uma experiência recente como a 
das Comunidades Eclesiais de Base 
oferece um leque muijo larg0 de 
características e possibilidades ain
da nouco definidas que irão sendo 
clareadas ao longo do tempo, coin
cidentes umas. contraditórias ou
tras. Nada pode assegurar. com an
tecedência. que a práxis irá taxa
tivamente eliminar as contradições, 
mas. como é comum em todo o pro
cesso social. superar umas e for
talecer outl'as. 

Sua fase ainda iniciante. bem 
distinta em cada uma das locali
dades. só permite análises provi
sórias dando conta de aspectos e 
questões com pesos relativos e va
riáveis, a cada momento e em cada 
lugar. 

De forma bem sucinta poderia
mos, ent.retanto, tentar extrair 
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das experiências das Comunidades 
Eclesiais de Base mais expressivas, 
conscientes e duradouras alguns 
pontos essenciais, com as ressalvas 
anteriormente apresentadas: 

1. A prática da. participação po
pular - É sem dúvida, um passo 
muito grande na direção do povo. 
A participação popular nessas ex
periências é requerida em diversos 
níveis: 

a) na reflexão bíblica e teológi
ca, que deixa de sair pronta de 
"cima", da palavra do padre 
"transmissor da verdade"; 

b) na organização material da 
Igreja com distribuição de tarefas 
da paróquia, que deixa de ser pro
priedade exclusiva do clero ou de 
seus ajudantes mais próximos ; 

c) na participação em algumas 
das funções do padre. comparti
lhando de alguma forma do minis
tério sacerdotal e gozando do seu 
prestigio; 

d) na participação da escolha e 
no assumir açõ-=s d~senvolvidas na 
comunidade global_ na esfera do 
trabalho e das necessidades dà po
pulação local. 

A prática da participação preci
sa, entretanto, ser analisada em 
suas diversas perspectivas. Ime
diatamente algumas questões po
deriam ser apontadas: uma parti
cipação de concordância? uma par
ticipação critica? Uma participa
ção na consulta feita pelo padre 
ou pelos dirigentes para "legiti
mar" ou "dar base" às decisões to
madas pela direção? 

Alguns problemas têm surgido 
com a maior participação popular 
na estrutura da Igreja Católica. Em 
sua ambigüidade a Igreja ainda se 
constitui como proporcionadora de 
status em vastas camadas popula
res. Ess'as novas estruturas ecle
siais podem-se tornar um meio de 
realização das aspirações de as
censo social dos indivíduos. Os no
vos agentes de pastoral de origem 
popular e leigos podem passar a 
adotar linguagem e atitudes pró
prias da hierarquia da Igreja, des-

prezando suas mizes culturais e 
considerando-se superiores aos 
seus companheiros de classe. 

2. A opção pelas camadas popu
lares - Esta é outro dimensão im
portante das Comunidades Ecle
siais de Base. Estar com a maioria 
pobre da população é considerado 
fundamental em qualquer tempo, 
para uma instituição que deseje 
influenciar na sociedade e que vai 
exigir muito mais do que uma sim
rles atitude ingênua ou emocional 
de "estar com o povo". Imediata
mente vem a pergunta - para 
quê? 

Parece que as Comunidades de 
Base começam a tomar consciên
cia, pelo menos algumas. dos ris
cos e responsabilidades que isso 
significa. Tem havido esforços pa
ra não se "usar" o povo, nem ins
trumentalizá-lo para a Igreja. Nem 
ser mais uma organização para o 
povo, mas antes ser o próprio povo 
em a tuação consciente e própria. 
Pretende ser uma Igreja que nasce 
do povo. Observa-se que o conceito 
"povo" é bastante difuso e que as 
reais causas da sua problemática 
nem sempre são bem detectadas. 
Apesar disso tomam-se como prio
ritários os problemas e interesses 
das camadas populares. Reveste-se 
de uma preocupação de encami
nhar o trabalho pastoral numa 
nerspectiva de solução dos proble
mas da comunidade fugindo da 
perspectiva assistencialista. 

3. A redescoberta do Evangelho 
- É impressionantp, a importância 
e a ênfase que se dá ao estudo da 
Bíblia "' nrincipalmente aos ensi
nos dos Evan!!'elhos. Seria diffcil 
pensar-se há 20 anos atrás grupos 
católicos. principalmente popula
res. fazendo sozinhos estudos da 
Blblia. Estes pareciam ser mono
pólio, ou de padres, ou de grupos 
protestantes. 

O ganho maior . entretanto, pa
rece ser "ligar o Evangelho com a 
vida", que se pode encontrar pre
sente em vários depoimentos das 
Comunidades Eclesi,ais de Base: 
"Nós passamos a entender que a 
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Igreja somos nós me~mos; nós. 
quando procuramos a melhoria 
das nossas condições, da nossa co
munidade, do povo, enfim". o fato 
de serem discutidos na Igreja os 
problemas concretos da comunida
de já é um passo fértil e mobiliza
dor de participação popular. ma~ 
o elmento que se quer ressaltar é 
o "refletir bíblico colado à vida". 

A inserção do Evangelho na vida 
se concretiza, portanto, na ação dos 
cristãos na sociedade. junto com 
outras pessoas de seu meio. Isto se 
observa tanto na ação individual 
de solidariedade com um amigo, 
um vizinho, um companheiro de 
trabalho, como, e -sobretudo, na 
ação social de um conjunto de pes
soas com interesses comuns atuan
do na comunidade para transfor
má-la. 

No magnifico trabalho do Frei 
Carlos Mesters - Fl()r sem defesa. 
Ler Q Evangelho na Vida (Revista 
SEDOC - n .0 95 - Petrópolis, Vo
zes, out. 76) sobre. essa caracterís
tica das Comunidades Eclesiais de 
Base lê-se: "Bíblia e vida estão li
gadas na visão que o povo tem. 
Abrindo a Bíblia, querem encon
trar nela as coisas da vida, e na 
vida querem encontrar as coisas 
da Bíblia. Espontaneamente, a Bi
bli é usada por eles como imagem. 
símbolo ou espelho daquilo que 
acontece com eles. Chegam ao pon
to de quase confundir as duas coi
sas e dizer: "A Bíblia da gente é 
a vida da gente". 

Nem sempre conseguem concre
tizar essa ligação entre Blblia e 
vida. Chegam a fazer ligações arbi
trárias. sem fundamento nem na 
letra da Bíblia nem na realidade 
que hoje vivemos. Mas isso não im
pede nem annla a intuiçã0 profun
da. presente Pm todo o uso que o 
povo faz da Bihlia: a Bíblia tem a 
ver com a vida". 

4. Análise da realidade - Ques
tão bastante complexa é esta que 
consta como preocupação das Co
munidades Eclesiais de Base - a 
análise da realidade social. Alguns 
relatórios por nós examinados di
ziam: "tem-se como base a histó-

ria do povo da região e como ob ... 
jetivo levar os grupos a desenvol
verem seu senso critico, tomarem 
conhecimento da realidade, se ca-

. pacitarem para analisá-la e se tor
narem sujeitos de mudança social", 
entretanto outros dizem: "ainda 
não se chega a descobrir as causas 
da opressão social. Não há uma pe
dagogia que permita ao povo tal 
análise". 

O que se quer ressaltar é a no
vidade de que a ação pastoral po
pular toma como um dos seus ele
mentos básicos fazer com que o po
vo analise e compreenda a reali
dade em que vive. Parece ser esse 
um passo qua.litativ0 significativo 
dentro da ação da Igreja, na pers
pectiva de seu relacionamento com 
a mudanca social. 

A sua compreensão do real ainda 
carece, contudo, de certos critérios 
de ordem cientifica. Geralmente 
são utilizad,os isoladamente alguns 
conceitos 'cientificas dando-lhes 
uma certa conotação evangélica. 
humanista, parecendo· que isso é 
suficiente para orientar uma prá
tica e definir o sentido da ação 
pastoral frente à problemática so
cial. 

5. Interesses da comunidade ou 
interesses da Igreja? - Este é um 
aspecto ainda não muito claro. 
Serão as Comunidades de Base ape
nas mais um recurso pedagógico 
da Igreja para se chegar ao povo? 
Essa nova forma teria suas moti
vações principais no número mais 
reduzido de padres. na distância 
criada entre a Igreja e a grande 
massa da população nos diversos 
níveis sociais. na separação entre 
a prática tradicional da Igreja e a 
vida prática da população? Ou re
almente significam compromisso 
consciente com a problemática po
pular. com os seus interegses, com 
um assumir os caminhos do novo 
e com el" marchar na solução de 
seus problemas? 

Num artigo de J. B. Libânio em 
que estuda as Comunidades Ecle
siais de Base. intitulado "Uma co
munidade que se redefine" (SEDOC 
n.0 95, Petrópolis, Vozes, out. 76) 
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encontra-se: "É uma Igreja pro
fundamente voltada para a pro
blemática dos homens que a cons
tituem e que a cerc•am. lnteressan
te notar que a consciência psico
-social de solidariedade nos pro
blemas e na sua solução não se dis
tingue na prática de ser Igreja. o 
elemento mais direto e expllcita
mente teológico cede lugar para o 
aspecto experiencial_de ser grupo 
a serviço das necessidades imedia
tas que afligem os irmãos da comu
nidade. O acento cai sobre o aspec
to comunitário". 

Namralmente que a experiência 
das Comunidades Eclesiais de Base 
ainda é muito recente e diversi
ficada par·a se extraírem conclusões 
e respostas mais definitivas. 

6. LocaiizaçãQ das Comunidades 
Eclesiais de Base - As experiên
cias mais auradouras e numerosas 
têm se localizado nas zonas rurais 
e nas periferias das cidades. Os 
centros urbanos não têm mostrado 
grande receptividade a esse tipo de 
ação. Por não ser objetivo desse 
trabalho, deixamos de avaliar as 
razões dessa preferência geográfi
ca; nos restringimos apenas a 
constatá-la. 

B - As Comunidades Pentecostais 

Inegavelmente, entre os grupos 
evangélicos aqueles que possuem 
.!.!illis bases populares são os cha
mados pentecostais. As denomina
ções., comumente chamadas histó
ricas, além de não terem apresen
tado crescimento significativo na 
última década, principalmente, 
comparando-se com o aumento de
mográfico do pais, têm se radicado 
nos estratos médios da populaç~ 

enos casos que chegam a atingir 
pequenas parcelas dos setores po- _ 
pulares, estas são incorporadas a 
uma comunidade onde predominam 
valores. padrões àe comportamen
to e todo o sistema de representa
ções tlpicos de classe média. 

As comunidades pentecostais, 
cujo crescimento nos últimos anos 
já fez com que se constituíssem na 
maior parte da versão de cristia
nismo chamado evangélico, são 

realmente as que exercem ação 
pastoral popular mais significativa. 

Novamente necessita-se fazer 
duas observações importantes. As
sim como nas Comunidades Ecle
siais de Base torna-se impossível 
uma generalização da análise, as
sim também nos ru os enteco~>
tais essa dificu _a 1e se apresenta 

a s ev1dente A ~facilidade COl!J. 
que se dividem e formam noVJ 

·· grupos autónomos, a, influência de.
cisiva das lideranças que impl:i
mem fortemente suas marcas a 

• comunidade, além de outros Jato
es dificultam de certa forma uma 

caracter za,gao mas amp a. Entre-
- tanto, não se pode negar a recor

rência de certas características, a 
constante presença de certas ênfa
ses e um determinado sentido da 
ação que podem possibilitar a in
dicação de um quadro geral, pró
prio das comunidades pentecostais. 
Outra observação é a que diz res
peito ao conceito de ação pastoral. 
Apesar da liderança forte expres
sada pelo pastor local e seus pre
postos provenientes dos setores po
pulares, observa-se que a comuni
dade, como um todo, assume res
ponsabilidades e sente-se compro
metida com a ação da Igreja. 

O que nos interessa agora é veri
ficar as características básicas des
se tipo de ação pastoral popular. 
tomando ainda como marco de re
ferência o tema do relacionamento 
da Igreja com a mudança soctal. 

1. A prática da participação po
pular- Este é um elemento básico 
nas comunidadeS/ pentecostais. A 
congregação como um todo tem 
participação ativa nos programas 
da comunidade eclesial. Cria-se um 
verdadeiro espírito de solidarieda
de e de companheirismo entre os 
Irmãos. Trata-se. sem dúvida, de 
uma prática de organização popu
lar multo Intensa e eficaz. Os ca
nais de expressão do povo são per
mitidos e estimulados: e Isso veri
fica-se nos testemunhos, nos cân
ticos . muitos de autoria do pró
prio povo, nG uso de Instrumentos 
musicais tipicamente populares. 
nas pregações onde o leigo tem 
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plenq acesso, nas orações comuni
tanas, nas a::.semo1e1•as auministra
tivas, etc. 

E 1mportante que se verifique 
com mais profunaidade 0 senLlUü 
dessa part1cipaçao. l!;m primeiro 
lugar, tra,ta-se quase sempre d~ 
uma prática par .1c1patória umita
da aos assuntos próprios do grupo 
religioso. É uma cumuniaaue que 
dá enfase principal aos seus inte
resses específicos ou dos seus mem
bros em particular. Nao há preo
cupação maior com uma politica 
partic1patória que extravase suas 
portas. Em segundo lugar, é uma 
participação mais de concordân
cia, já que essas comunidades apa
rentemente democráticas estão, na 
realidade, quase sempre sob regime 
de natureza autoritária, na depen
dência de uma liderança forte que 
se legitima especialmente pelo uso 
dos seus carismas. Não é estimu
lada a participação dos fiéis nos 
órgãos de expressão comunitária 
mais amplos como sindicatos, clu
bes, centros de vizinhos, já que, 
muitas vezes, são vistos como coi
sas "do mundo" que devem ser até 
evitadas. Mas como o próprio pro
cesso participatório cria certas 
condições dinâmicas imprevisíveis, 
tem-se encontrado certos grupos 
pentecostais envolvidos em reivin
dicações populares mais amplas e 
participarão de alguns de seus 
membros nos órgãos de represen
tação popular. 

2. A opção pelas camadas popu
lares - Não se trata de resultado 
de uma opção decorrente de uma 
concepção de açã0 pastoral. que 
possa levar o povo a tomar cons
ciência das causas de sua situação 
e seja levãdo a atuar sobre a rea
lidade social com o intuito de mo
dificá-la. O estilo e o conteúdo da 
mensagem, os apelos emicionais, o 
interesse e as promessas de resolu
ção de problemas crucais do povo, 
a valorização e o uso dos símbolos 
populares, vão encontrando recep
tividade em amplas camadas po
pulares, que, não dispondo de ou
tras formas de expressão e não ven
do caminhos para a solução de seus 

problemas. aceitam a proposta 
pentecostal comq a resposta ade
quada às suas necessidades. As co
munidades pentecostais também se 
constituem em formas de ascenso 
social individual e podem represen
tar estruturas substitutas onde es
se desejo de mobilidade possa se 
expressar, quando os canais da co
munidade global, por razões estru
turais. se encontram bloqueados pa
ra essas pessoas ou grupos. Assim 
os postos que trazem prestígio, que 
significam poder e autoridade, são 
exercidos na comunidade religiosa 
por aqueles que são oprimidos e 
relegados a funções consideradas 
inferiores na estrutura social am-
pla. · 

Outro aspecto saliente é que a 
comunidade pentecostal, quse sem
pre, retira ou pelo menos diminui 
bastante a participação dos seus 
fiéis nos movimentos populares. A 
conversão ao pentecostalismo sig
nifica, na maioria dos casos, a per
da dessas pessoas para lutas mais 
amplas: 

Como a ênfase da ação pastoral 
recai no indivíduo, toma-se como 
base para a melhoria da sociedade 
a maior aceitação pessoal da men
sagem e dos padrões éticos pente
costais. 

3. Evangelho e vida - A leitura 
e interpretação da Bíblia e prin
cipalmente dos Evangelhos são 
também elementos centrais nas co
munidades pentecostais. 

Ela está também estreitamente 
relacionada com a vida dos seus 
membros. O seu estudo, a sua lei
tura e a prática dos seus ensina
mentos é M.stante constante e di
fundida. Não se pode pensar em 
uma comunidade pentecostal onde 
não esteja presente a Bíblia. A 
atuação do Espírito Santo é toma
da com um dos pontos centrais de 
fé e de doutrina. O acesso e a in
terpretacão dos textos bíblicos não 
são privilégios nem do pastor, nem 
dos dirigentes principais da comu
nidade. 

O Evangelho é usado principal
mente no sentido de conversão de 
novos adeptos que. aceitando a 
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mensagem de salvação pessoal, vl
rao 1ona1ecer a, comumaaue t:c.t:
suu. A l:Hblia 1nd1ca e o .c.<>P!ncu 
l::ianto 0 utorga certos dons espt: •. :lals 
a ctetermmaaas pessoas que atra
vés ele atos müagrosos resolvem 
prob!emas elo povo, sempre inctl
vielualm~nte, quer de natureza ma
terial quer espiritual. 

Como a, preocupação maior não 
é com a estrutura social e sim com 
q inelividuo, a mensagem profética 
não alcança o mesmo dinamismo e 
preocupação como a de outros gru
pos. Segundo a · interpretação que: 
fazem do Evangelho, a solução pa
ra a problemática social não pode 
fer encontrada pelos homens, nem 
se vai dar neste mundo. 

A politica é quase sempre toma
da como algo indesejável do mun
do, mas dela faz-se uso para in
teresses expllcitos do grup0 ecle
sial (favores que se alcançam para 
a Igreja) ou para interesses indi
dividuais dos seus membros. 1l: co
mum nos momentos eleitorais a 
opção religiosa predominar sobre 
a opção politica. 

4. A análise de realidade - Não 
se tem observado preocupação ne.;;
se tipo de reflexão, mesmo na IOL'
ma, mcipiente como se constatou 
em a!gumas Comumdaaes Ecle<>la,.., 
ele base. Dentro da "teowgia" pen
tecostal isso é bem lógico e com
preensível. O que caracteriza a rea
lidactz social (o mundo) é o pecaau 
que se manifesta nos indivíduos, 
principalmente através de seus 
princípios morais e do seu com
portamento ético. O importante é 
atacarem-se as manifestações da 
realidade nesse nível de prática e 
conseqüentemente os problemas 
detectados serão os vícios, a deso
nestidade, a prostituição, os jogos. 
os prazeres do corpo, as doenças, 
etc. Eles são fruto de "ação demo
níaca" e somente a "ação divina' ' 
será capaz de solucioná-las. 

Não há, portanto, razões para 
análises estruturais com finalida
de de orientar a ação pastoral. A 
problemática aparece para eles 
clara e concretamente e as solu
ções, como são simplificadas ao ni-

vel do indivíduo, vão encontrar c·a
minhos, quase sempre, extra-so
ciais. Não se exclui, entretanto, o 
uso dos instrumentos criados pela 
sociedade para solução de certos 
problemas. Recorre-se a eles quan
do necessário, mas com a convic
ção de que as soluções mais defi
nitivas não se encontram neste 
mundo, nem são obtidas através da 
ação humana ("somente o poder 
de Deus é que resolve a problemá
tica do mundo"). O processo de rei
ficação é portanto muito forte e 
serve como explicação para que::~
tões difíceis que exigem soluções 
mais profundas. A alienação da 
problemática social como um todo 
estru ~urado, nos seus níveis sócio
-politico-econômicos é uma natu
ral conseqüênci·a do sentido que a 
ação pastoral tem nas comunida
des pentecostais. 

5 . O fortalecimento do grupo -
A preocupação maior da ação pas
toral é o fortalecimento do grupo 
religioso e não a mudança da rea
lidade social, com0 um todo. Sendo 
um grupo minoritário e mais vol
tado sobre si mesmo o proselitismo 
passa a ser naturalmente sua in
tenção principal. Isto se faz sentir 
de muitas formas: pela mensagem 
da palavra (o Ev•angelho), pelo tes
temunho de vida e, muito forte
mente, pelo uso de dons milagro
sos. especialmente o da cura de en
fermidades. Fundamentado nessas 
ênfases tem alcançado grande re
ceptividade em populações caren
tes, e o seu crescimento tem im
pressionado a todos 0 s estudiosos 
da religiosidade popular. 

6. Localização - os grupos pen
tecosta!s têm encontrado maior 
aceitação nos centros urbanos, 
principalmente nos sem• bairros 
periféricos. Começam a penetrar 
recentemente nas zonas rurais, nos 
pontos de maior densidade demo
gráfica. 

C - Elementos comparativos e ob
servações provisórias 

A luz dos elementos indicados 
anteriormente, podemos extrair al
gumas observações: 
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a) A ação pastoral popular ca
tólica tem na prática participató
ria um dos seus característicos bá
sicos, o mesmo acontecendo com 
as comunidades pentecostais. O 
sentido dessa participação é, en
tretanto, bem diverso. Enquanto 
nas Comunidades Eclesiais de Base 
ela visa ao preparo e ao incentivo 
para a participação, não só no 
grupo eclesial, mas principalmente 
no grupo maior; nas comunidades 
pentecostais, além de se circuns
creverem quase sempre ao seu gru
po especifico, não têm significado 
necessariamente a construção de 
estruturas que rompam com o au
toritariS'Il1o ou outras formas ver
ticais de poder. 

Também não se pode idealizar a 
participação popular nas Comuni
dades Eclesiais de Base com uma 
atitude que leve até às últimas con
seqüências uma prática democráti
ca. Poder-se-ia discutir se se trata 
de uma "participação de concor
dância" ou se é uma participação 
crítica, consciente e que atinge os 
reais centros de decisão. É , sem dú
vida, entretanto, um dado muita 
significativo essa disponibilidade 
de se correr o risco, sempre salutar, 
de se reconhecer o direito do povo 
de participar na solução dos seus 
problemas. 

b) Ambas as pastorais visam a 
uma intervenção na realidade so
cial. Enquanto uma tenta apontar 
e localizar - ainda que de forma 
precária e simplista - as injusti
ças sociais na forma de estrutura
ção da comunidade. a outra tende 
a uma ótica individualista, vê os 
males da sociedade como resultado 
do pecado individual. A dimensão 
sócio-económica está presente na 
mensagem católica, dando-se ênfa
se a 0 seu relacionamento com a 

·prática evangélica, sendo que a 
ação pentecostal é essencialmen~e 
espiritualista e individualista. nao 
dando destaque aos fatores estru
turais. 

c) Também na opção pelos po
bres observa-se uma perspectiva 
diversa. Para a pastoral católica 

ela é fruto de uma opção delibe
rada, ainda que nem sempre pro
fundamente discutida e elaborada, 
tomando-se como fundamental, en
tretanto, a idéia de que a partici
pação popular é importante para 
se conseguirem as mudanças so
ciais. Nos grupos pentecostais. a 
adesão popular se faz por um tipo 
de proposta. Privilegiam-se os 
elementos emocionais e prpmetem
se soluções para necessidades ime
diatas e vitais das camadas pobres. 
As soluções prometidas apreseen
tam-se como rápiâas e eficazes com 
a utilização quase sempre de recur
sos extra-sociais, e encontram es
paço aberto para sua receptivida
de e impl•antação. dada a situa
ção carente das camads populres. 

d) Com referência à interpreta
ção do Evangelho também vamos 
encontrar significativas diferenças. 
Nas Comunidades Eclesias de Base 
ele vai ser visto como o marco de 
referência da fé para uma ação 
libertadora, que libertando todos e 
servindo de base paro denúncia de 
situações injustas atende às neces
sidades de ooda um. no momento 
em que atinge a todos. Passa a ter 
um sentido r.mito concreto, tam
bém para o "aqui e agora" e não 
somente para o "além e depois". 
Não dissocia a vida das pessoas. 
Como essas comunidades estão na 
sua maioria na zona rural, aparece 
o Evangelho ligado às questões 
muito concretas. como a posse da 
terra, a opressão policial. a falta 
de salários. a pobreza. Nos grupos 
pentecostais, o Evangelho é inter
pretado maiormente numa pers
pectiva individualista e espiritua
lista. O tema básico é a conversão 
das almas e a busca maior é a ob
tencão dos dons espirituais. Atra
vés "deles encontra-se o poder para 
a solm~ão de problemas materiais, 
tais como a cura de doenças, as di
ficuldades com o emprego e os de
sajustes familiares . 

e) A preocupação da análise da 
realidade. que aparece de forma in
cipiente nas Comunidades Eclesiais 
de Base. não se constituem proble
ma para os pentecostais, já que 
está arraigado o conceito de "que 
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o mundo está sob o domínio do ma
lign0 e que será libertado por Je
sus na sua segunda vinda". 

Olhando as duas modalidades de 
ação pastoral no seu conjunto, res
salvando-se ainda uma vez mais a 
dificuldade de se fazerem generali
zações na análise de fenômenos tão 
complexos e a limitação que o uso 
de uma metodologia tipológica pro
duza, poder-se-iam extrair algu
mas hipóteses. Frente a um pro
cesso de mudanca social. o sentido 
da ação pastoral das comunidades 
pentecostais, constitui-se, na maio
ria dos casos, em motivo de afas
tamento das camadas populares em 
assumir uma participação mais di
reta nos movimentos de luta pela 
busca de melhores condições so
ciais. Colocando a problemática da 
sociedade em termos de pecados 
pessoais e questões morais. e bus
cando as soluções desses problemas 

em forças extra-sociais elas poden1 
ser motivo de alienação e retarda
mento de uma participação popu
lar conjunta e critica no processo 
polftico-social. Entretanto, em al
guns casos, como são forte motiva
ção de mobilização popular, podem 
vir a se constituir. com uma depen
dência ainda muito estreita de sua 
liderança, em grupos aliados do 
povo no seu longo, sofrido e demo
rado caminho de libertação. As 
í!omunidades Eclesiais de Base com 
uma visão mais estrutural da rea
lid::tde, com interpretação da ação 
evangélica com um sentido mais 
comunitário, com atenção voltacia 
para 0 não fechamento em torno de 
si mPsmo, com nitida preoc•mação 
de ampliar a pastoral para seus 
aspectos sócio-polltico-econõmicos 
tem entretanto apresentado melho
res condições de colaborar na ace
leração dos processos de mudanra 
social onde a participação popular 
seja considerada como elemento 
indispensável e decisivo. 

Representações Religiosas e Capitalismo :. 
Uma "Leitura" Estruturalista do Pente

costalismo no Brasil (*) 
Prof. Gary Nigel Howe 

Ex-professor de Antropologia da UNICAMP 

Esta comunicação se dirige, não 
ao problema sócio-histórico da re
lação entre c.apjtalismo e Protes
tantismo em têrmos dá precedência 
causal de um em relação ao outro. 
mas se dirige ao problema mais ge
ral da maneira em que tal modo 

rodução determina as caracter s
icas gerais das representações re-

---.:Jt 
ligiosas numa ordem capitalista. já 
estab~lecida. Na tentativa de tra
tar com essa problemática recorri 
ao problema especifico d-ª posição 
d Pentecostalismo na socied~ •· 
Q!J!.Sile"ira. ara evitar quaisquer 
confusões, o sentido do uso desse 
problema no contexto da comuni
cação merece explicação: de ma-

(*) Este artigo é uma versão modificada da comunicação "Pentecostalismo, uma abordagem 
nova, apresentada pelo autor na X Reunião Brasileira de Antropologia, Salvador, Bahia, 
fevereiro de 1976. Foi redigido, na presente versão, para os Cadernos de ISER. 

-39-



~ 

neira alguma tento fazer uma aná
lise completa e adequada desse 
"fato" sócio-religioso. O sentido da 
análise aqui apresentada..é fornecer 
exemplo de um método relatiyª
mente descuiõaao na crise atual 

as cinecias sociais; e tentati
va de procurar uma saída da ban
carrota de um em~irismo inc·apaz 
de assar do corlteudo à form de 

ma an ropo og1a umana em que 
a fOr!!ill..§.e encontra eiii:termoa tãõ 
gerais que difi«.ulta a percepção ãa 
materialidade 'real doS1fõmens . J 

Nesta análise inspiro-me nos 
Grundrisse, onde Marx discute as 
falhas da teoria clássica do dinhei
ro entre os economistas clássicos. 
Para Marx, ficar na superfície, es
tar encantado pela forma imediata 
e concreta é entrar em ilusão total. 
A superfície. da circulação do di
nheiro. "é um fenômeno de um 
processo desenvolvendo-se atrás 
dele". A captação da totalidade ne
cessita a penetração no essencial, 
a passagem do dinheiro ao capital . 

(

Meu objetivo é penetrar na circula
cão das idéias religiosas, chegando 
às relações subjacentes, determi
nantes desse processo, em última I 
instância. ...-

Em termos gerais. a explicação 
sociológica pode. talvez, ser· repre-
sentada como um processo bifásico: 
no primeiro nfvel. tratamos de si.: 
tuações, motivos, táticas e estraté- , 
gias, isto é, tratamos da 1_§~ 
ação individual; no sêgUl'ldo ntve1 -

1Idamos com a forma geral e a base 
dos Earâmetros comuns da a«ª_o, 
com a estrutura sociru-que cfêter
mina o surgimento de situações 
particulares de interação e que es
tabelece as regras básicas do seu 
desenvolvimento. Embora seja evi
dentemente verdadeiro que o estu
do de situações sociais e a lógica 
da ação, nas assim chamadas "so
ciedades complexas" estejam se 
desenvolvendo rapidamente sob a 
bandeira de "network analysis" , 
"interactionismo estratégico", e ou
tras técnicas anglo-americanas, é 
igualmente certo que houve um 

~ ,Wandona...geral..da-aná.ljse._est.rutu
ral nessas so~des, pelo menos 

na antropologia. Somos confron
tados com a afirmação impUcita de 
que, quanto mais complexa a socie
dade tanto mais diflcil torna-se 
aprendê-Ia em sua t.otalidade. Em 
termos práticos. essa idéia pode ser 
reduzida à proposta seguinte: o~ 
:_'fatos" sociais do capitalismo são 
especificamente refratários à luz -

, da análise estrutural. Essa orien
tação geral é fielmente reproduzida 
na sociologia e na antropologia so
cial da religião, onde a direção é, 
fundamentalmente, para os grupos 
institucionais, a vida político-eco
nómica de associações, e a manipu
lação situacional de símbolos. Res
tringindo-se somente aos símbolos 
e representações, tem havido pouco 
esforço para segUir o mapa Cfássrcn 
estabelecido por Durkheim - I!gar 
~taçoes. enquanto estrutu-

- ras cognitivas, às caracteristicàs 
gerais da organização social. Ob-

-:l'ervamos- a manipulação dos sím-
bolos sem cap~ar ou explicar rts re- J 
gras básicas do uso do vocabulário. / 
isto é, a sintaxe do discurso reli- 1 · 

gloso. É..precisamente esta per~un- ~ 
bt sobre as re[!:ras fundamentais d,., 

iscursn religioso, a estrutura do 
cosmos religioso e suas relações com 

- a organização de· interacão n:t~ ~n
ciedades canitalistas. o que sinteti
Sã a nossa problemática. 

Nesses termos, é sintomático que, 
em vez de aceitar os "insights" fru
tíferos de Marx e Durkheim com 
relacã0 ao nexo causal entre :t so
ciedade e suas representações. o 
paradigma na antropologia social 
dominante estabeleça o nexo mais 
significativo, como sendo aquele 
entre o individuo e a idéia. identi
~icando o modo de mediação como 
função da representação, em ter
mos de nece11sidades psicológicas e 
emocionais do individuo. Idéias 
são apropriadas poi:que satisfazem 
'i1eêe8Sidades dos homens em---rea
firmar seu valor em face de desva
Torização social. Esse paradigma, 

l
""cspecialmente quando aplicado ao 
"desvio" religioso e "extremismo" é 
antes uma patologia individual e 
social do que verdadeira Sociolo
gia. Ele adota a proposta durkhei-
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miana de que a relação essencial 
entre o individuo e a idéia é pu
ramente emocional, sem aceitar 

r também a proposta áe que a forma 
aa representação é essencialmente 
ãeterminada pelo modo de organi

l zação social. Embora não me con.: 
sidere qualificado para avaliar o 
"equillbrio" mental dos "extremis
tas" religiosos, sinto-me obrigado a 
repetir 0 axioma racionalista: se 
em algum lugar existe ordem, exis
tP. ordem por toda parte. Não obs
tante quaisquer funções especiais 
que as idéias desviantes possam ter, 

·elas obedecem a regras comuns de 
1 

plausibilidade e credibilidade que 
são características de todas as 
crenças, sem consideração sobre sua · J 
relação com o cosm0 religioso so=
cialmente dominant~. E essas 1e- ~ 
gras estão ligadas às regras práti
cas da organização das relações so
ciais. Não existe uma sociologia 
especial para tratar das idéias que 
são consideradas socialmente in
convenientes. 

A fim de demonstrar isto no caso 
do e ostali o.. e 'dentificá..-""' 
lo como um fato cuja bas de rele
vância cognitiva é âevida à estru
tura especfficl:J, das relações sociais_ 

_da sociedade capitalista e, não a 
condições pessoais e puramente in
ternas, sugiro que aceitemos uma 
divisão da análise total dos fenô
menos religiosos em duas etanas: 
primeiro uma análise da gramática 
õas ca subjacente a qualquer co -
]Unto particular de afirmações re 
ligiosas, isto é, os elementos do ser 
e das relações gerais que existem 
entre eles; segundo, uma anális 
liistórica dos conjuntos cristaliza-
dos de proposições particulares. ge
rados situacionalmente a partir da 
sintaxe básica. Meu maior inte
resse nesta comunicação diz res
peito ao primeiro problema, anali- // 
sando-o no tocante à organizacão '
estrutural do cosmoi r_eligio~o. Não 
faco isto porque o segundo nível 
seja inteiramente trivial (pelo con
trário , grande parte dos trabalhos 
mais sug~stivos de Weber preo
cupam-se precisamente com o pro
blema da elaboraçã0 e marilfstação 
concreta de complexos de sentido 

por meio de profecia e outras for
mas de divulgação e organização 
religiosa), mas porque é neste nível 
que se encontra a maior parte doil 
trabalhos sobre religião às custas 
de uma incompetência para tratar 
com o problema das estrutur·as pro
fundas de sentido que fornecem os 
limites dos fatos religiosos histó
ricos. 

A abordagem comum do nexo 
crença-sociedade, na sociologia, 
está sujeita a acusação de um em
pirismo vulgar em ambos os lados 
da equação: de um lado, ·~en
ças são consideradas apenas ! it'e
ralmente e fora do contexto da de
terminação de seu sentido, em fun
ção de sua posição no interior da 
gestalt global da ideologta; e outrõ 
lado, a sociedade é reduzida a nada 
mais do que um agregado de "po
sições" e "staius". Uma crenca iso
lada e explícita é associada a uma 
posição social através da media
ção do interesse. Na verdade, a úni
ca ligação possível dentro desse pa
radigma existe antes ao nível da 
representação de interesses do que 
ao nível das representações a res
peito da natureza das coisas. A teo
ria da privação relativa torna-s€ 
'õ unico ponto de apoio para - a 
""compreensão" das representações. 
"' Sugiro que esse impasse pode ser 
evitado se aplicarmos às relações 
sociais a mesma reducão que apli
carmos às representações, isto é, se 
reduzirmos a heterogeneidade de 
posições sociais a um siS'tema fi
nito de relações sociais. Assim co
mo as proposições e representações 
religiosas podem ser consideradas 
como a parole gerada a partir de 
uma Iangue, ou como uma mensa
gem estruturada por um código; 
do mesmo modo as posições sociais 
e as estruturas particulares de in
teração podem ser consideradas 
como sendo geradas a partir de um 
estoque limitado de tipos de· rela
ções sociais, constituindo esses, por 
assim dizer, a sintaxe da ação so
cial. Em ambos os níveis: o da re
presentação ou o da associação, po
deremos pensar .em termos de es
truturas elementares, formas "cris-
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talinas" que todas as estruturas 
maiores reproduzem em sua orga
nização interna. Quaisquer que se
jam os traços especificas da men
sagem, a organização ou o código 
permanecem os mesmos. Repito que 
essas são estruturas elementares 
não formas universais. A sintaxe 
das r~ÕJ!S sociais_Ilada ma1s é 
do- qu-e estruturas da interaçãõCa
racteristicas de um modo de pro
dução, isto é, relações definidas 
das quais os homens participam 
na produção social da sua existên
cia. Igualmente, códigos ideológicos 
aos quais me referia são estrutu
ras, não do "espírito", mas de cons
telações especificas características 
de um "complexo cultural" dad0. 
Embora não deseje prejulgar qual
quer afirmação relativa a aspectos 
universais de cognição e represen
tação, o que me interessa salientar 
são precisamente as diferenças en
contradas no interior dos limites 
gerais do universal. 

A tentativa de relacionar o Pen
tecostalismo ao modo de produção 
capitalista através da análise es
trutural, exige a dissolução de ca
tegorias institucionais da religião e 
a supressão de diferenças substan
ciais em vocabulários simbólicos a 
fim de montar uma classificação e 
uma identificação baseadas na or
ganização es+,rútural das represen
tações. Este é um processo que deve 
ser repetido para todo o estoque de 
representações da socidade. se de
sejarmos conservar a dimensão 
comparativa da análise. Progre
dindo na linha provisória de aná
lise de dois estágios, as diferenças 
sociais que sustentam a realidade 
das oposições entre categorias reli
giosas devem ser eliminadas a fim 

[ 
de que se revele a dimensão pura
mente cognitiva do pensamento re
ligioso. Tendo limpado o terreno 
desta maneira. deixando ali apenas 
ns fatos relevantes ao nível da aná
lise. defrontamo-nos com um in
teressante paradoxo: _.§mbora o 
Pentecost.alismo seja socialmente 
•ranormal" e. num certo sentido, 
socialmente desviante com relação 
ao vocabulário simbólico e aos ri-
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tuais imperativos que mobiliza..,_não 
õostante isso, épartlêülarmente re
-pr~~atlvõQa -realidade polTt!co

economiCa dommante, no sentrno 
-creque sua teoria encarna a mes-:. 
- ma organização estrutural do indi-

víduo. do poder e da ordem. que 
pode ser crescentemente encontra
da na experiência prática de vida 
de uma parte cada vez maior da pcr
pulação brasileira. Além disso, ele 
não apenas representa a real!dade, 
mas também encarna todas as 
características das representações 
mais socialmente legitimas sobre 
esta mesma realidade. Em parte, 
devido a seu caráter inovador -
sua liberdade com relação à neces
sidade de manter a aparência de 
continuidade entre seus símbolos e 
representações e a ordem religiosa 
e cultural pré-existente - e par
cialmente devido a localização es
pecifica do grupo que o sustenta
o Pentecostalismo é o representante 
menos ambíguo da ideologia e d 
Weltanshauung qu~ é cada vez mais 
a Ideologia brasileir~ dominante. A 
rim de captar este "complexo cul
tural" e de compreender sua rela
cão com a estrutura social, devemos 
deslocar nossa análise do Pente
costal!smo em s! mesmo para uma 
análise mais ampla, que no campo 
das representações rel!giosas. in
cluiria o Catolicismo reformista, as 
igreias Protestante históricas p cer
tas tendências no campo do Espi
ritismo. Paralelamente a eS'te alar
gamento do âmbito da análise de
vemos amnliar também o nosso es
tudo, desde as situações" obtidas 
através de dados especificas das 
histórias de vida dos PentecoS'tals, 
até os limites de uma consideração 
mais geral sobre a natureza da or
dem social brasileira. Especifica
men•e. elevemos nos orientar para 
a consideração do surgimento e da 
atualizacão efetiva de um modo de 
prbducão capital!sta servido po 
um estadn nacional burocrático. 

A estrutura do cosmos Pentecos
tal organiza-se em torno a dois 
processos conceptuais fundamen
tai::;: individualização e exteriori
Z~acão. O culto coletlvo da congre
gação pode ser melhor compreen-



dido, não como uma tentativa de 
estabelecer uma relação coletiva 
com Deus, mas como a coincidên
cia meramente temporal e espacial 
de individuas estabelecendo suas 
próprias relações com Deus. Os 
Pentecostais são como os prover-

I biais camponeses franceses, são 
como bata~as num mesmo saco. 
Mais ou menos homogêneos em seu *" 
"status", eles não estabelecem re
lações coletivas com poderes mais 
altos: cada um se relaciona indi-

\ vidu·almente com tais poderes. Ain
da. mais. muito embora cada um 
estabeleça, pela fé e pela ação, a 
sua condição individual com rela
ção a Deus, essa posição puramente 
individual existe dentro de uma 
ordem essencialmente dada a cada 
um e a todos. O progresso indivi
dual dentro da ordem é obtido pela 
observância, de regras de natureza 
universal que não reconhece distin
ção alguma entre os homens. Tra
ta-se de uma ordem que se distingue 
pela concentração de todo o poder 
legitimo em uma divindade mais 
ou menos unitária. E esta é uma 
ordem coercitiva. Muito embora o:a 
homens tenham o privilégio formal 
de negar a ordem e de se recusa
rem a observar as suas regras. essa 
liberdade é ilusória na prática, 
quando se observa que o desvio é 
pesadamente castigado depois da 
morte. no eschaton individual ou 
mesmo antes da morte no evento 
do eschaton coletivo da Segunda 
Vinda. Pode-se ignorar a ordem 
mas o preço é proibitivo. 

Tal ordem é coercitiva como afir
mamos acima, ist0 é, a relação en
tre o homem e Deus não · contra
tual mas é lfu.po a, permeando 
ambém todos os aspectos da vida . 
eoricamente· a atividade dos ho

mens racionais e livres é incorpo
rada na categoria da açã0 religiosa. 
Não basta reconhecer periodica
mente a soberania de Deus nos 
atas rituais de sacrifício e confis
são, é necessário deixar que a regra 

" governe cada ato da vida cotidiana. 
A regra domina; trata-se dum re
gra determinada por uma força ex
terna e, além disso, é ela uma regra 
conhecida ou conhecível por todos. 

t 
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Assim, tal relação entre o homem 
e Deus naoé de forma a1guma ex

- c1us1va do Pentecostalismo, pode-_ 
- mos vê-la emergindo na ala mais 
.:!.'moderna" da Igreja Católica onde 
o culto dos santos está sendo redu-

• zido a fim de se dar ênfase ao pçf
der de uma única divindade) e onde 
a crescente "eticalização" da viela 
religiosa reduz o papel da negocia
ção por favores com santos em no
n d uma maior orient~ão I_!O 
Sentido da observância das regras 
e tico religiõsas comuns a todos os 
'homens. De forma idêntica, dentro 
'do Espiritismo podemos ver uma 
ênfase semelhante na observância• 
individual a regras universais, na 
teoria da evolução e do desenvolvi
mento individual. 

Este relato muito esquemático da 
natureza dos atares religiosos re
evan es e as re açoes que ex1stenr 

entre os mesmos, permite-nos ex
trair certos elementos essenciais a C' 
uma apreciação da relação, não só 
de Pentecostalismo, mas de outras 

, tendências na religiosidade brasi
leira para com certos aspectos dia
criticas da organização do estado 
e das sociedades capitalistas. A fim 
de demonstrar esta relação apre
sentarei uma descrição est.ru :ural 
de tais sociedades igualmente es
quemática, a partir das sociologi·as 
de Marx, Weber e Durkheim. 

De acordo com MarY, a condição 
básica e o resultado da formação 
do modo capitalista de produção é 
a confrontação entre capital e tra
balho. A ascendência do capitalis
mo é acompanhada pela propriação 
dos meios de produção do trabalho. 
O capital se defronta com o traba
lho como uma força externa. O ca
pital está concentrado nas mãos de 
um número relativamente pequeno 
de capitalistas aos quais o trabalho 
deve submeter no processo da ven
da de seu poder produtivo. O pro
cesso humano de produção, portan
to, é um processo no qual cada 
individuo deve subordinar sua •ati
vidade aos imperativos do capital, 
como a-máquina, o empresário, e o 
valor abstrato, observando suas 
próprias regras de existência e re
produção. Qualquer que seja o pa-



pel do indivíduo no processo de 
produção, a estrutura fundamental 
das suas relações permanece cons
tante, assumindo a forma de uma 
submissão individual a uma ordem 
não determinada por ele, mas por 
um poder externo.[ O progresso 
dentro dessa ordem é determinado 
pela realização consistente das ex
pectativas desse poder externo. 
Trata-se de um progresso puramen
te individual sobre as bases de cri
térios alheios. critérios que não têm 
relação direta alguma com a pro
dução de bens pessoais e que são 
igualmente aplicados a todos den
tro de uma unidade de produção . 

Paralelamente a esse desenvolvi
mento na economia podemos deli
near o processo daquilo que Weber 
denomina "a expropriação dos por
tadores autónomos e privados de 
poder administrativo", isto é, a for
mação do esbado centralizado. O 
processo inteiro oferece, como We
ber observou, "um paralelo comple
to do desenvolvimento capitalista 
através da expropriação gradual 
dos produtores independentes. Per
cebemos que, no fim , o estado mo
derno controla todos os meios de 
organização politica que. na verda
de, unificam-se soo uma única ca
beça". Da mesma forma como G. 
atividade económica é progressiva
mente determinada por forças ex
ternas aos indivíduos, assim tam
bém a atividade politico social tor-· 
na-se progressivamente controlad ::t 
pelas regras do estado. A esfera de 
liberdade e de negociação declin:t 
em ambos, e a esfera de determi
nação se amplia. Ist0 é válido não 
apenas com referência à forma da 
relação, mas também com referên
cia·à sua extensão. No seu traba
lho sobre as formações pré-ca
pitalistas Marx observou que ·a 
transformação de produção para 
o consumo em produção para o 
mercado, não "introduz" a explo
ração nas relações sociais, mas ela 
tem um impacto profundo na sua 
extensão. Enquanto na produção 
para o consumo a exploração é li
mitada pelo tamanho dn estômago 
do proprietário. na produção para 

o mercado a exigência de "lucro" 
perde os seus limites finitos. O 
tamanho do estômago feudal é 
sujeito às limitações humanas, en
quanto a capacidade do bolso bur
guês é sempre infinita. O desen
volvimento da produção para o 
mercado significa a maximização 
da expropriação do excesso de tem
po do trabalho do produtor: o 
trabalho não apenas cai sob o con
trole do capitalista em virtude do 
seu divórcio do contrôle sobre os 
meios de produção, mas é também 
submetido a esse controle direto 
por períodos de tempo mais longos. 
~~mo_, a emergência do modq 
ae produção capitalista significa a 
crescente alienação de umaparcela 
cada vez maior da vida ativaClõ 
indivíduo, do seu controle pessoal. 
Um desenvolvimento idêntico e. pa
ralelo ocorre dentro da esfera das 
relações políticas: "na medida em 
que a existência do homem se torna 
cada vez mais social e as suas re
lações tornam-se mais antagónicas 
o estado penetra ainda mais pro
fundamente na organização da vida 
ativa dos homens. 

A penetração da lei universal e 
pública dentro de todos os aspectos 
da existência em nenhum lugar 
está melhor demonstrada do que 
na Revolucão Francesa: •ai a ci
dadania fa·i universalizada. Todo 
mundo tinha direitos iguais de ser 
governado pela mesma lei. E todos 
receberam este direi to numa exten
são sem limite, como foi imediata
mente evidenciado pela apropriação 
pelo estado do direito de exigir de 
qualquer pessoa sua própria vida. 
para o assim chamado "bem geral". 
Assim. direitos e poderes humanos 
e "naturais" foram expropriados 
pelo estado (na devolução dos quais 
eles - os poderes e direitos - per
deram seu aspecto "natural" para 
assumir o aspecto politico. isto é, 
dado pelo estado e não pela natu
reza, cuja alienação do controle 
por uma comunidade concreta de 
homens é simbolizada pela so
berania. não do bem comum, o qual 
é uma expressão da comunidade 
dos interesses. mas do bem geral, 
o que simboliza o fato de que a 
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"união" na sociedade civil burgue
sa não pode ser encontrada num 
interesse diret0 e humano mas so
mente em uma abstração hipostá-
tica. ' 

Nas esferas econômicas e políticas 
emergiu essencialmente a mesma 
estrutura: indivíduos, como "cida., 
dãos" ou como "elementos da força 

o trabalho" tornaram-se cada vez • 
nrn:is sujeitos ao controle de autQ.:.. 
r ades externa_§_, que articulararp 
smrs exigênci•as atraves de e~ula =.. 
mentos "universalfsticos", corres ..,_ 
pondendo, por um lado, ao imperll,.-

vo e maximizar a renda. do ca
l al e, por outro, às raisons d'état. 

:A: ndividualização do cosmos social 
e a externalidade e "objetividade" 
da ordem pol1tico-econômica são as 
realidades dominantes da socieda
de capitalista, sendo reconhecidas 
na importância dos conceitos cha
ves de alienação chez Man:, de in
dividualização chez D heim, e de 
tacionalizaçãõêhe . MuitG 
embora a sociedade burguesa tenha 
o individualismo como valor cen
tral, na prática, como Weber insis
tiu, el-a nega aos homens a oportu
nidade de livremente se auto-rea
lizarem. Os hQIDe.n ILO<iml te o 

( 

· o de -retirar sua mão-de-obra. 

I do mercado, mas essa é a.Jiberdade 
de passar fome. Como Polanyl dis
se, no ataque contra o sistema feu·· 
dai de su ·ssão aos bom s, a 
burgues a o substitui por uma ser
vidão pior; às c · O homem 
burguês existe dentro de uma or
dem que não é sua. A sua socieda
de aparece como uma construção 
alheia, oposta a ele. A sociedade 
existe como um "fato" diante de 
que individuas existem impotentes 
e isoladamente. 

Estas breve observações sobre a 
organização das relações econômi
cas e pollticas carac 'eristicas das 
sociedades capitalistas fornecem 
um quadro geral dentro do qual po
demos rever o problema das repre
sentações em tais sociedades, inclu
indo Cl problema do lugar especifico 
do pentecostalismo no Brasil. ~é 
ve d gue a sociedade fornece o 
material de que sao e os os so-.. 

n hos, sugiro que não são as posi-

~ões substantivas as que são 're
fletidas", mas as rel•ações sus
tentadoras, relações gueyodem ser 
reduzidas a um conjunto lim1 a o . / 
de estruturas elementareS. f Na so- ~ 
ciedade capitalista elas são rela
ções entre trabalho e capital, e 
entre estado e cidadão' No Brasil. 
o surgimento das reláções econõ
micas puramente ca · · tas e o 
desenvoLvimento duma burocraciª'-. 
desta vez verdadeiramente legal
racional, fornece· certas definições 
substantivas do individuo, do po-
der, e das relações entre eles, que 
consti ~ uem as linhas gerais do dis
curso religioso sobre a natureza do 
homem, do poder divino , da relação 
entre os homens e Deus e dos re
cursos controlados por ele. Durk-

wsas vem. da interpreta~ão dO.') 
sentimentos pré-existet1tes e que, 
para estudar religiãoJ d vemos pe-

heim declaro gue "as ldéi·as reli-~ 

• netrar nestes sentimentos, evitando. 
idéias, que são apenas simbolos e 
expressões superficiais desses sen-
timentos". Sugiro que essa percep
ção seja fundamentalmente válida 
se, ao retirá-la do locus da vida 
emocional, colocamo-la num nível 
mais explicitamente cognitivo, de
finindo aqueles sentimentos em 
termos d•a "percep ão da estrutura 
social" do m 1v1 uo, seu en endi
mento da -organização ásica, das 
relações governando a pro_d~ão da 
sua existência material nas 
modalidades econômicas e políticas 
(ou seja, os princípios determman
do a circulacãq, dos bens e servi
ços materiais) .IJ sse entendimento 
constitui o "código" da ação social, 
o qual não somente determina a 
forma interna da sua atividade 
prática, mas também, sugiro. for
nece a "estrutura de plausibilida
de" para a avaliação de todas · as 
representações religiosas, pelo me
nos na medida em que elas são 
entendidas como representações so
bre uma estrutura de troca e con
trole . Isto não significa que o mo
do de produção determina a subs-

. tância das representaçoes mas uer 
dizer qu qualquer constela ao Oe 
representações. qualque u se 'ãã 

· sua mensagem social, ou seus ~-
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bolos particulares, deve encarnar 
essas concepções da organização de 
poder e troca, se pretende atingir 
um grau de plausibilidade (é im
portante notar que me refiro a uma 
determinação dada não pela estru
tura da economia, mas pela estru
tum das relações e'êu"nõmlcaS). NO 
irasll, as concepções emergentes 

sobre a natureza da divindade, do 
individuo, e da maneira com que 
os homens devem se comportar 
para satisf·azerem as exigências de 
Deus ; quer dizer, a proeminência do 
individuo, a concentração do poder 
numa só divindade, a definição das 
relações religiosas em termos de 
regras universais e o aspecto coer
citivo desta ordem, são concepções 
emergentes dum modo de produção 
e dum sistema de controle polltico 
que definem as reações sociais mais 
criticas precisamente dessa manei
ra. Ação social e. discurso religioso 
convergem nos "códigos" que deter
minam as produções concretas: a 
emergência dum monoteísmo uru
versalistico, orientad~-
amento indi~~~lo_es_nt,. 

ritua! da-CQnstituiçâo.....lltts relayões 
entre homem, capital e estãão na 
sociedade capitalista moderna. 

individuo e da coletividade, ligan
do-as às contradições na organi
zação da vida cotidiana. O que te
nho apresentado aqui é, num certo 
sentido, só a metade do "texto" 
brasileiro, na medida em que igno-

- ro cornpOOmente os desvios ao· 
- mÕdelo clássico da organização ca: 

pitalista (e aqui gostaria de fazer 
referência a uma linha frutífera da 
análise em termos de um fenôme
no característico do "Terceiro 
Mundo", isto é, a interpretação dos 
sistemas legal-racionais e patri
moniais da articulação do controle 
sobre recursos ). Assim, esta comu
nicação deve ser interpretada mais 
em termos de uma polêmica do que 
nos de uma visão compreensiva da 
sociedade brasileira e de suas re
presentações. Sua mensagem pro
fética é a de que capitalismo é um 
fenômeno estrutural facilmente 
identificável, que tem um impacto 
visível e geral em todas represen; 
~ é também a de que um en
tendimento amplo desas represen
tações exige a _ desloca,cão .do 
"olhar" sociológico dos fatos super
ficiais da existência à organização 
estrutural do cosmos relig!oso. 

Não quero sugerir que as repre
sentações religiosas brasileiras em 
geral, nem no caso especial do 
Pentecostalismo (ao qual minha 
análise mais claramente se refere ), 
possam ser inteiramente explica
doas em têrmos de um esquema tão 
simples. Nã0 quero definir também 
como exaustiva, a minha caracte
rização da organização social de 
produção e controle imperativo na 
sociedade civil burguesa. De fato , 

Enquanto o Pentecostalismo. por 
exemplo, pode atrair a atenção 
da virtude do caráter exótico do 
"falar Unguas estranhas", é só 
através da análise das dimensões 
~~~i_gitas da:_'QonstituÍç!o 
~rel·açao entre homem e Deus 

/'1·~~~ ... se revela a base da plausibi
billdade ger_al da religião. Mas uma 

.. vez feita esta análise.a natureza 
do nosso problema explicatório a 
partir do problema do Pentecosta
lismo coloca-nos em confronto com 
o problema da existência e da a fim de simplificar a análise e de 

explicar melhor o que existe no 
mundo da "substância", recorri às 1r 
constru õ i · do Pentecostalis-\. 
ffiQA na mesma me 1 a em que em- tjt' 
preguei esta t.ática na caracteriza- t 
ção das relações politicas e eco
nômicas. Uma análise mais com
pleta e satisfatória do Pentecosta
lismo e dos outros fenômenos aos 
quais tenho me referido neste tex
to daria conta das contradições 
estruturais aparentes entre compo
nentes de ideologias aos níveis do 

\ plausibilidade duma estrutura 
( cognitiva cujas manifestações e~

'ª=º- longg de serem restritas _go 
~tecostalismo. Seguindo a mu

' dança na definição do nosso pro-
blema torna-se necessária uma 
mudança nos termos da nossa ex
plicação. Passamos das reflexões 
sobre o "eguilibrio psíquico" de 
grupos restr1tos, a uma análise das 
condições sociais, sustentando o 
que aparece como um fator social 
generalizado. Redefinindo nosso 
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pr9blema. estamos obrigados a 
passar da "mente" · sooiedad6-(llll!. 
em si, e ge uma reconsidera&oã da _ 

ane ra pela qual analisamos a 
'societlade" previamente .. A socio

Tõgta o1ta à problemática de suas 
origens. 

Finalmente, gostaria de chegar 
algumas conclusões gerais nes ta 
comunicação, a ar · a....1.!léia d~ 
ue a análise_ d s :t:.eJ)Iesentaçõ s 

S~Ja retirada de um campo de ,._ 
sao exclusivamen: institucional, e 
que as representações sejam..anali
~adas estruturalmente em termo.s 
das suas regras básicas e comuns 

rganização interna_ (as quais 
ao necessariamente sejam expli

cadas na "folk theory"); or ou tro 
lado que essas regras sejam m er
pretadas no contexto da análise 

a organização da produção e dis: 
riouição dos recursos na socieaa
e. Esse "approach", de forma al-

guma nega o lugar e o sentido do 
estudo antropológico da interação 
situacional, constituindo-se mera
mente em uma tentativa de rea
firmar a "normalidade" sociológi
ca do socialmente "desviante", de 
reintegrar o ostensivamente irra
cional no campo do eminentemen
te sens1vel, e de restaurar a idéia 
de determinação estrutural aos es
tudos das socieddaes complexas. 
Isso quer dizer, que o que se busca 
aqui é uma tentativa de mostrar 
que, ·or baixo da heterogeneidade 
das represen açoes e m er~oes nas 
soe1e ades complex•as e j)luralfs I
ca.s. agem certos fatores comun e 
elementares que unem as aparên
cias diversas e tornam poss ve nao 
só uma teoria âa ação as 
bém uma teoria da -s•o•co;;I;:..e~a~e. 
Quaisquer que sejam os méfft s da 
análise aqui apresentada. ela deve 
ser vista como uma tentativa de 
dar respostas ao vácuo teórico ge
rado na antropologi·a por sua con
frontação forçada com sociedade3 
cuja organização estrutural é des
pida de idioma confortável e fa
miliar do parentesco. Pro ndo 
uma "determina.Qão" geral pelo 
mo.do-de produçã0 e o sistema do 
poder imperativo,.,.procuro fugir. do 
voluntarismo excessivo do "net-

work analysis" desprovido dos 
princlpws mgentes de linhagem, 

-_sem pretender, a0 mesmo tempo. 
tratar o conceito de "classe" no 
entido sociológico. Não querendo 

negar a realidade da liberdade e 
o papel do individuo na construção 
e manutençã0 das relações sociais, 
sinto-me obrigado a oferecer uma 
observação elementar tiroada da 
vida cotidiana. isto é. u esf ra ~ 
da liberdade é uma es era es ru u-
ra a limitada tanto na vida rá
tica como na v1 a mte1ectua1. 

Um dos aspectos mais funda
mentais desse "approach" é a cla
ra definição dos níveis da análise 
e as definições correspondentes 
dos ob ·e tos reais do e udo. Refe
rindo-me ao Pentecostalismo den
tro dum quadro estrutural, não me 
refiro ao Pentecostalismo em gi. 
mesmo, mas ao Pentecostalismo 
como um elemento de um "com
plexo cultural" emergente. Pro
curarei diferenciar o tipo necessá
rio de análise para entender as 
formas gerais das represen•ações 
e interações do tipo necessário pa
ra entender suas manifestações si
tuacionais. A antropologia estrutu
ral serve apenas para explicar a 
forma que as representações po
dem tomar; ela não serve para ex
plicar seu surgimento dentro de 
organizações e grupos particulares 
(por exemplo, as "igrejas Pente
ccs'ais",) mesmo que a solução 
desse problema deva sempre en
carnar as concepções gerais da 
identidade e poder explicá-las em 
uma análise maior. 

Na verdade, esta comunicação 
não constitui uma nova abordagem 
sobre o Pentecostalismo, nem é 
uma perspectiva restrita apenas ao 
Pentecostalismo. Dizendo de outra 

- forma, é meramente uma tentativa 
de restaurar o equil1brio das pes
quisas e de reafirmar uma axioma / 
sociológico clássico: que a mani- ~ 
festação particular seja interpre-
tada dentro da totalidade das re
lacões sociais. Além disto, sugeri 
'qu-e as estruturas o modo de pro
ducao sejam utilizados para orga-
tz"ar nossas concepções _globali

zantes das sociedaães complexas. 
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Tomadas juntas, as sugestões que 
se acham neste texto podem ser 
articuladas em duas proposições: 
primeiro, que as interações parti-~ 
culares desenvolvem-se sob os aus
pícios de um conjunto limitado de 
regras; segun!!o, que a naturez·a 
dessas regras está intimamente re
lacionada ao modo de produção das 
condições materiais de vida. Mes-

o que os jogos da vida forneçam 

exemplos aparentemente ilimita
dos de ponderar a ingenuidade e 
da capacidade dos homens, é so
mente pela consideração das regras 
e suas origens que podemos passar 
de um tip0 de jornalismo antropo
lógico para reintegrar antropolo
gia dentro de seu mapa como uma 
ciência do homem não meramente 
dentro da sociedade, mas feito pela 
sociedade. 
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O Debate entre Sociólogos a Propósito 
dos Pentecostais (*) 

Rubem Cesar Fernandes 
Professor de Antropologia da UNICAMP 

Apresentação - Willems e Lalive 

A sociologia do protestantismo 
latino-americano já tem uma pe
quena (e acidentada) história. (1) 
A procura de marcos, o leitor há 
de considerar dois livros freqüen
temente citados que graças à am
plitude de seus horizontes teóricos 
e ao cuidado na compilação dos 
fatos alcançam relacionar os pro
blemas das minorias evangélicas 
com a totalidade da problemática 
social do continente. São eles: Emí
lio Willems, Os Seguidores da Nova 
Fé - transformação cultural e o 
crescimento do protestantismo no 
Brasil e no Chile, e Christian Lali
ve d'Epinay, O Refúgio das Mas
sas. (2) 

Esses livros são resu tados de 
pesquis,as realizadas já a ' algum 
tempo. Willems, de origem alemã 
(doutorado em Berlim em 1931), 
emigrou para o Brasil em 1936 e 
aqui trabalhou até 1949, quando 
partiu para os USA. Lalive, jovem 
sociólogo sulço, fez pesquisa de 
campo no Chile entre março de 
1965 e arço de 1966 (ou seja, no 
inicio tla gestão de Eduardo Frei 
-quem ainda se lembra?). Lendo-
-os agora, procurei confrontá-los 
com literatura mais recente, num 
esforço consciente e parcial para 
datá-los no passado. Busquei no
vidades entre as perguntas e res
postas formuladas no último decê
nio, em detrimento das repetições. 
Não me preocupei em fazer-lhes 
justiça pois sei que estão estabele
cidos como leitum obrigatória no 

campo. O que se segue é uma vul
garização de dois textos cujas nu
ances, riqueza e honestidade inte
letual são dignas de admiração. 
Meu procedimento é justifioado pe
lo fa~o de que procurei registrar 
aqui menos o que já se sabe sobre 
o pentecostalismo do que o que se 
duvida a seu respeito. Bem enten
dido, tomando Wilems e Lalive co
mo quadro de referência critica, 
considerei-os implicitamente como 
parte integrante da literatura 
a tualizada. · 

As questões formuladas pelos dois 
livros têm muito em comum: 
1. Consegue o protestantismo in
tegrar-se na sociedade latino-ame
ricana ou permanece um corpo es
tranho? 2. Qual a função do pro
testantismo no processo em curso 
de transformação da sociedade la
tino-americana? A primeira per
gunta remete às origens e a segun
da ao futuro da crise atual, a qual 
é considerada em termos de uma 
evolução histórica. 

Por outro lado, o clima emocio
nal dos dois téxtos é marcadamen
te diverso. Apesar de um auto-con
trole exemplar, o de Lalive é car
regado pela intensidade das emo
ções que dividiram os espíritos na 
década de 1960. O autor do pre
fácio, Joel Gallardo, era um líder 
(protestante) de esquerda que veio 
a ser punido com o exilio em se
guida à queda de Allende. O autor 
do posfácio, reitor da Faculdade de 
Teologia de Buenos Aires, usou as 
seguintes palavras para caracteri-

• Este ensaio bibliográfico tJão é parte de um trabalho maior. Foi encomendado pelo Insti
tuto Superior de Estudos de Religião (ISER) para o seminário sobre "Pentecostalismo c 
Mudança Social" realizado em São Paulo, em 21 e 22 de agosto de 1976. A literatura con
sultada está longe de ser exaustiva. 
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zar o impacto do trobalho do so
ciólogo chegado da Europa: "Os 
enviados do Senhor - recorda-nos 
a Escritura - costumam quase 
sempre despertar-nos de nosso so
no." Econômico de adjetivos, a dra
maticidade do texto Lalive decor
re talvez dos conceitos paradoxais 
(tensão de contrários sem ref!Olu
ção à vista) que utilizou para des
crever o seu objeto, 0 protestan
tismo popul•ar. o pentecostalismo. 
Já o livro de Willems não registra 
uma relação tão estreita entre o 
original e seus primeiros leitores. 
A julgar-se pela orelha, 0 texto 
circulava num mundo composto 
exclusivamente ele universidades e 
fundações cientificas. Contudo. f-az 
lembrar outros livros de cientistas 
sociais alemães emigrados para o 
novo mundo na década de 1930, 
oue retribuíram a vitória dos alia
dos sobre o nazismo com uma revi
t.alizacão intelectual dos valores li
bP.rais· "fundadores" da constitui
ção dos USA. (3 ) 

Desnecessário dizer, às pergun
tas comuns os dois livros oferece
ram respostas contraditórias. 

Nacional ou Estrangeiro? 

Willems foi positivo: " .. . o não 
conformismo protestante teve seus 
antecedentes, senão as suas raizes, 
em peculiaridades estruturais da 
sociedade tradicional. . . " (pg. 13). 
Lalive concluiu o oposto: "O pro
testantismo tradicional foi e ainda 
é elemento socio-cultural estran
geiro no Chile, onde não tem pas
sado nem futuro imediato." (pg. 
344) . Willems emprestou os -argu
mentos da ciência à apologia pro
testante contra as acusações de es
trangeirismo feitas por disputantes 
católicos. I.talive contribuiu peça 
importante para a literatura cis
mática de intelectuais protestantes 
(organizados em "!SAL" e, entre 
estudantes, no "MEC") contra su-as 
igrejas de origem. Rompendo com 
o vocabulário usual, Lalive atribuiu 
designações exclusivas aos termos 
"protestante" e "pentecostal" -
nos quadros e gráficos de seu livro 
o segundo não é parte do primeiro. 

V·ale ainda lembrar que ambos au
tores foram pessoalmente afetados 
no decorrer de seu trabalho pela 
questão "nacional ou estrangeiro?" 
As primeiras pesquisas de Willems 
foram sobre os seus ex-conterrâ
neos, os imigmntes alemães no sul 
do Brasil. Os informantes de Lali
ve ofereceram resistência por cau
sa do escândalo recente do plano 
Camelot . (pgs. 19 ss.) 

Havia acordo quanto aos estímu
los iniciais. No dizer de Willems, os 
missionários se lançaram à abra 
com a consciência de que faziam 
da "América Latina uma extensão 
da fronteira dos EUA". (pgs. 10-12). 
Contudo, ele insistiu em que a im
plantação foi possível porque 
" ... as pessoas que aderiam ao .cur
so do desvio religioso estavam evi
dentemente motivadas pelo desejo 
de corrigir os defeitos que perce
biam na ordem tradicional" (pg. 
45). Utilizando números estatísti
cos de grande escala (correlação re
giões/religiões) e estudo compara
tivo de casos de comunidades ru
rais, Willems circunscreveu as pes
soas motivadas pela nova doutrina 
aos setores da ordem tradicional 
que se encontravam a um tempo 
desprivilegiados e situados nas re-
giões em que o controle do sistema 
tendia a se afrouxar - regiões de 
fronteira agrícola, de pequenas e 
médias propriedades, classe médias 
em grandes cidades, trabalhadores 
migrantes do campo para a cidade. 
O caso brasileiro ofereceu a Wil
lems a base para a generalização 
de que o crescimento notável a par
tir das décadas de 1920/30, incluin
do tanto pentecostais quanto os 
"protestantes históricos", demons
t rou que oa receptividade ao protes
t antismo aumenta com o desenvol
vimento industrial. -

O caso Chileno apoiou a gene
ralização contrária de Lalive. O 
crescimento aritmético do protes
tantismo histórico no Chile em 
contraste com o crescimento geo
métrico do pentecostoalismo de
mons trou a existência de uma di
ferença que necessita ser explica
da. Análise detalhada de vários nl-
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veis (finanças. instituições, doutri
nas) concluiu a oposição: Pente
cost•alismo - autonomia nacional 
continuidade com a cultura local/ 
Protestantismo - dependência e 
discontinuidade cultural. Em ter
mos bíblicos, a diferença lembrava 
a disputa entre Paulo e Pedro so
bre a relação entre a fé cristã e 
os costumes judaicos. As igrejas 
históricas caíram inconscientemen
te na heresia judeu-cristã mos
trando-se incapazes de desassociar 
a fé da roupagem cultural. (pg. 
120). Em termos sócio-lingüisticos, 
o sucesso do pentecostalismo de
veu-se à sua capacidade de tradu
zir o cristianismo a uma "lingua
gem chilena" através de uma série 
de substituições na relaçoã entre 
"significandos e significados cul
turais." Dito de outra forma, os 
pentecostais responderam a pro
blemas, enquanto os protestantes 
permaneceram dependentes de um 
programa pré-fabricado. 

Falando de "linguagem cultural", 
Willems considerou que "os missio
nários compartilhavam do mesmo 
universo simbólico que os nati
vos. . . (i. é. a cultura universal) o 
vocabulário já estava dado ... seu 
papel foi o do reformador de um 
credo ... " (pg. 1 ss). Contudo Wil
lems dedicou dois capítulos ao te
ma "cisma e nacionalismo". sus
tentando que a disputa pela auto
nomia nacional foi a maior fonte 
de conflitos na história do protes
tantismo latino-americano na pri
meira metade deste século. consti
tuindo "um processo de adap_tação 
à sociedad local". Em seu livro. es
tes cismas atravessaram as i~reias 
históricas (o que foi abundante
mente ilustrado com exemplos bra
sileiros) , enquanto que com Lalive, 
no Chile, a questão nacional provo
cou um cisma Que fez a passagem 
das igrejas históricas (metodista, 
no caso) às pentecostais. 

• • • 
Parece que na literatura mais 

recente. a disjuntiva "nacional OU 
estrangeira" tende a perder o lugar 
central que ocupava nas análises 
de Willems e Lalive. Uma outra 

opos1çao é muito mais freqüente
mente encontrada nos titulas de 
pesquisas, qual seja "religião po
pular (4) de elite". Evidentemente, 
a questão nacional não deixou de 
interessar, mas ela transparece de 
maneira mais complexa. A voga ad
quirida pelo conceito de "depen
dência estrutural"! por exemplo, 
parece articular a perceção de que 
o "externo" é "interno", de tal ma
neira que falar-se de "nacional" 
como se de uma entidade purifica
da de influências externas adquire 
conotações nitidamente mistifica
doras. 

O crescimento formidável do 
pentecostalismo (bem como de ou
tros misticismos) em países com:o 
EUA e Suécia tem atraído as aten
ções dos analistas no último de
cênio. provocando a busca de con
ceitos capazes de compreender si
multaneamente os pentecostais de 
lá e os de cá. (5) 

A "pentecostaliz>ação" de setores 
das igrejas históricas, freqüentada 
por gente da classe média aberta
mente exposta aos circuitos de co
municação intern•acionais, é objeto 
de indagações que perturbam o es
quema de Lalfve. (6) 

Num nível mais anedótico, coisas 
têm se passado que. retrospectiva
mente. lançam uma luz irônica so
bre o purismo nacionalista de ou
tros tempos. Exemplo: um núme
ro considerável dos leitores mais 
próximos de Lalive vieram a sofrer 
o exilio (Chile. Argentina. Uruguai. 
Brasil) em seguida a conflitos que 
beiraram a ~uerra civil. ·Pois os 
maiS' destacados entre eles foram 
então contratarlos para posições 
executivas em órgãos eclesiástiocs 
internacionais situados em lugares 
como Genebra e New York (aliás. 
desenvolvimento paràlelo ocorreu 
com exilados dos círculos acactê:.. 
micos). Livros como o de Lalive 
(Publicado em francês, inglês. es
panhol. português) contribuíram 
para emprestar uma dignidade ao 
pentecostalismo aue abriu as por
tas para uma comunicacão · sem 
urecedentes entre seus répresen
tantes e órgãos ecumênicos inter-
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nacionais. O conhecido lider pen
tecostal brasileiro Manoel de Melo 
é hoje membro do comitê executi
vo do Conselho Mundial de Igrejas, 
sediado em Genebra. 

Em suma, a caracterização {La
live) do pentecostalismo como o 
" ... modelo exemplar de um pro
testantismo sul-americano . .. " {pg, 
163) parece ameaçada pela litera
tura recente que já. não é capaz de 
distinguir o "sul-americano" do 
"estrangeiro" com tanta nitidez. 
Por outro lado, a conclusão otimis
ta de Willems (segundo a qual a 
"adaptação" da mensagem protes
tante à sociedade local já está 
feita ) parece ingênua a quem se 
fez consciente da profundidade das 
tensões entre o "externo e o inter
no" nas igrejas e sociedades latino
-americanas. 

Patriarcalismo, democracia, libera
lismo 

Willems e Lalive caracterizaram 
o regime de dominação tradicional 
na América Latina em termos de 
um protecionismo autoritário, um 
patriarcalismo apoiado sobretudo 
na propriedade senhorial mas tam
bém presente em figuras como a 
do "cacique" e do "caudilho". O 
catolicismo coroava os senhores do 
reino e o protestantismo entrou em 
cena no processo de desintegração 
f!Mt_e sist!m!a. 

As páginas de Willems sobre os 
valores politicas assimilados pelos 
missionários nas . . . "pequenas co
munidades da sociedade norte
-americana em geral .. . " (pgs. 5-
10) são preciosas para as gerações 
mais jovens que não chegaram a 
ouvir contar as estórias do "sonho 
americano", aquele mais puro libe
ralismo. Partindo dai, o confronto 
protestante/católico na América 
Latina serta parte da passagem di
ffcil de uma sociedade fechada e 
autoritária a uma sociedade aber
ta e liberal. A expansão protestan
te coincidiria com a difusão d~ 
principias pluralistas (liberdade 
confessional. direito a associacões 
Pspontâneas~ negação da lnfalibili
dade a qualquer instituição, e. c.), 

de normas democrático-liberais de 
escolha e exercício da autoridade 
{eleição de pastores, de presbiteros, 
representação de leigos nos cen
tros de decisão. etc.) , secularização 
dos princípios l~gitimadores da au
toridade {sacerdócio universal , va
lorização do conhecimento técnico, 
etc.). Por outro lado, o pentecos
t allsmo, embora preservando con
cepções mágicas da autoridade, ha
veria também contribuido para de
mocratizar o sagrado ao conceber 
a distribuicão dos "dons" de tal 
maneira que o controle social 
" ... pode ser exercido por qualquer 
um sobre qualquer um na congre
gação ... ", gerando pois " . . . um 
fluxo continuo da autoridade no 
in te rio r do grupo ... " Desta forma 
o pentecostalismo funcionaria co
mo uma ponte de passagem do po
vo do paternalismo tradicional à 
democracia moderna. (pg. 125 ss). 

Para Lalive, o liberalismo trazi
do pelos missionários " . . . não to
cou a estrutura da sociedade; ape
nas levantou 0 'pó solto' da super
ficie ... " { 47). A importação de 
principias politicas estranhos ao 
meio ambiente foi travada pela 
contradição interna de um progra
ma que visava "impor a democra
cia" gerando o resultado inespera
do de um autoritarismo protestan
te onde o missionário e os seus 
modelos formaram uma autoridade 
cujo encantamento desarmava os 
fatores de critica racional indis
pensáveis ao funcionamento au
têntico de uma democracia liberal. 
{pgs. 140 SS) . 

Por outro lado, Lallve insistiu 
no caráter pesooal, absoluto e pro
tecionista da autoridade do pastor 
pentecostal, mostrando af a exis
tência de uma continuidade entre 
a estrtura de poder da seita e a 
tradição latino-americana. Ou me
lhor, ·Lalive descreveu uma "conti
nuidade descontinua": produzindo 
chefes originários da mesma classe 
que os seus seguidores, o pentecos
talismo romperia com a estratifi
cação tradicional. Mas a chefia as
sim assumida reproduz simbolica
mente a figura do "pai perdido" 
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pelas massas desorientadas com a 
- desintegração da ordem senhorial. 
A integração dos indivíduos numa 
comunidade formada em torno de 
uma autoridade totalitária realiza
ria a reprodução por via simbólica 
da "grande familia do latifundiá
rio" numa situação onde o latifún
dio não mais regia as relações de 
propriedade. 

A alternativa posta por Willems 
e Lalive quanto às formas de domi
nação transmitidas pelas várias 
tradições religiosas continua a apa
recer na literatura recente, mas ela 
tem sido consideravelmente com
plicada. 
- O próprio Lalive contribuiu para 
expôr e datar a ingenuidade da 
eqüação de Willems ("protestantis
mo-liberdades") quando aplicada 
às igrejas latino-americanas. Por 
outro lado, o preconceito anti-li
beral de Lalive, e a sua data, sal
tam aos olhos depois de um decê
nio de proliferação de ditaduras na 
América Latina. (7) A pulverização 
da tradição jurídica liberal latino
-americana. endossada teorica
mente por ·Lalive. era ideologica
mente complemen-tar de uma reifi
cação das relações de propriedade 
<a "estrtura" não afetada pelo "pó 
da superfície" levantado pelas 
constituições liberais). A literatura 
recente não voltou a valorizar o 
liberalismo como Willems fazia , 
tampouco · permaneceu satisfeita 
com a alternativa de um "poder 
popular e secular" (organizado em 
::;indicatos e partidos) sugerida por 
Lalive. (8) O otimismo ideológico 
veiculado por Willems e Lalive deu 
lugar a análises cujos conceitos 
chaves não se prestam para a sus
tentação de valores morais. Entre 
estes conceitos moralmente proble
máticos, o de "nacionalidade legal' ? 
<Weber) tem sido particularmente , 
importante. 

A influência Weberiana se faz 
sentir num ponto em que sua polê
mica com o marxismo parece ser 
mais profícua do que aquele outro, 
sobre quem veio primeiro, a ma
terialidade da galinha ou a espi
ri ~ualidade do ovo. Trata-se da 

descrição dos tempos modernos a 
partir da noção de um·a "raciona
lidade legal" realizada sobretudo 
em burocracias carentes de roman
tismo, cujos princípios de forma
lização das relações humanas e de 
centralização do poder atravessam 
todos os níveis da sociedade, de
terminando igualmente o compor
t amento de insti ' uições burguesa:J 
e proletárias. Um ·artigo recente do 
próprio Lalive ilustra a questão. 
Em seu livro de 1966, a "raciona
lidade" dos sindicatos estava para 
a religiosidadp das igrejas pente
costais assim com0 o realismo de 
uma organização secular estava 
para a fantasia nostálgica de uma 
coletividade que procurava fugir 
do mundo ao invés de transformá
-lo. Nesta ótica a "racionalidade" 
coincidia com a "liberdade". no 
sentido de um auto-controle, en
quanto que a "religiosidade" cor
respondia à dependência diante de 
uma autoridade paternal. Dez anos 
depois. o "racional" adquiriu uma 
outra conotação para Lalive, abran
gente de todos os níveis da "socie
dade industrial", capaz de reunir 
os protestos dos favelados de São 
Paulo e dos estudantes de Paris sob 
uma única significação sociológica: 

" .. . o pentecostalismo deve ser 
percebirto como um signo. O signo 
(entre outros) dP. uma formidável 
mutação cultural no sistema das 
naçõe~ industriais e das nações que 
lhes são dependentes." 

" . . . é um dos indícios de uma 
con+estação crescente de uma so
ciedade cujo sistema cultural tem 
por centro a idéia de racionalidade 
(Max Weber) . O homem. um pou
co por toda parte. reivindica o di
reito ao irracional. à inspiração, 
ao farfelus. signifiant. Nesta pers
pectiva, o pentecostalismo associa
-se a outros signos: a efervescên
cia das comunas. maio de 1968. e 
todos es'es movimentos que em 
protesto contra o principio racio
nal demais de achievement (su
cesso) reivindicam a sua diferença. 
seu enraizamento em um humus 
profundo: apelo à raça, à etnia, a 
outros traços biológicfJs (nós. os 
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Negro~. os índios os Sul America
nos as mulheres os jovens ... 'nós' 
sobre os quais ideologias e também 
teologias são edificadas)." (9) 

Por caminhos diversos a leitura 
de Weber tem contribuído para 
uma redefinição das diferenças en
tre as varias tendências religiosas. 
O trabalho de Rubem Alves sobre 
a Igreja Presbiteriana do Brasil 
polemiza com a historiografia de 
inspiração protestante a propósito 
do "significado cultural da refor
ma". (10) Wíllems e Lalive aceita
ram sem reservas a .eqüação Cato
licismo = Tradição, Propriedade 
Senhorial, Patriarcalismo, Sacrali
zação da Sociedade/Protestantismo 
= Modernidade. Capitalismo, De
mocracia, Secularização. Questio
nando a nitidez destas associações, 
R. Alves insiste sobre o caráter ideo
logicamente dogmático da "reta 
doutrina" protestante, seu caráter 
psicologicamente repressivo. sua 
adequação à lógica do funcionalis
mo burocrático. Por outro lado, a 
diversidade simbólica e institucio

. nal compreendida pelo catolicismo 
parece-lhe ser uma fonte de resis
tências à "modernidade" com im
plicações múltiplas que não po
dem ser reduzidas a uma função 
simplesmente retrógrada. O pró
prio tradicionalfsmo da igreja ca
tólica faz dela uma corporação mal 
ajustada ao capitalismo, tornando
·-a capaz de oscilar entre posições 
conservadoras, reformistas e revo
lucionárias, ampliando assim os 
horizontes culturais ainda presen
tes na "modernidade". 

O confronto entre pentecostalis
mo e umbanda tem sido valorizado 
por antropólogos mais familiariza
dos com a úmbanda, produzindo 
uma caracterização das igre.i as 
pentecostais quase que inversa da
quela formulada por sociólogos ' 
mais familiarizados com as igrejas 
cristãs. Nos esquemas de Willems e 
Lalive_. assim com0 nos de Cândido 
Procópio e Beatriz Muniz de Sou
za. pentecostais e umbandistas de
sempenham a. mesma função so
cial, qual seja -a integração no con
texto inicialmente hostil e atomi-

zante das grandes cidades. (11) 
No livro de 1966 de Lalive, "espiri
tismo e animismo" são menciona-
dos sempre assim, como um par, 
infiuenciando os marginais do pen
tecostalismo, aqueles grupos eféme-
ros que numa ex·acerbação do ca
risma aparecem e desaparecem 
constantemente nas orlas das igre-
jas pen•ecostais. E, segundo Lalive, 
os "efêmeros" não são sociologica
mente signific·ativos. -

Peter Fry e Cary Howe denun
ciaram esta uniformização das re
ligiões populares pelo esquemão da 
"função integradora". Sugeriram, 
ao Invés, que pentecostalismo e 
umbanda configuram visões de 
mundo distintas, ajustadas a estra- I 
tégias de comportament<J contra- } 
ditórias entre si. O seguinte qua-
dro resume as diferenças mais sig
nificativas: 

Umbanda 

entidades espirituais múltiplas 
sistema de crenças eclético 
pequenos grupos autônomos e 
fluidos 
federações frac•as 
universo percebido como sendo 
arbit-rário e manipulável 

PentecostalismG 

divindade única 
sistema de crenças unificado 
congregações maiores e estrutura
das 
federações fortes 
Universo percebido como sendo 
"acional" e movido por regras (12) 

Í Assim, diante da Umbanda, se~ 
gundo Fry e Howe, o pentecostalis
mo deixa de contar como um signo 
de protesto contra a racionalidade 
legal (como quer atualmente La
live) para somar-se às igrejas his-

) tóricas como religiões marcadas 
· pela centralização burocrática pró- ) 

pria às sociedades de Estado. / 

Gary Howe, mais brutal e mais 
teórico, chega mesmo a negar o 
caráter comunitário das congrega
ções pentecostais, descrevendo-as 
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como "um saco · de batatas", a re
produção mais fiel da lógica capi
talista n 0 nlvel das organizações 
populares. Esta imagem surpreen
dente (emprestada por Howe à des
crição d9 campesinato feita por 
Marx em 18 Brumário) é sustenta
da por um argumento dedutivo que 
junta Marx e Weber para caracte
rizar o capitalismo como o pior dos 
mundos passiveis, destinguido pela 
reificação mercantil e pela buro-
cratização. (13) · 

Pe cer Fry, mais sutil e mais con
creto, .estabelece mediações: (14) 
"pentecostal e umbandista" corres
ponaeriam a dois tipos de organi
zaçâq do comportamento encontra
dos por Roberto da Matta no car
naWNJ. "o caxias e o malandro'·) (1:>) 
e por F. Weffort nas eleições pau
listas de 1962 ("o Janista e o Ade
marista"). oposições estas que, se
gundo Weffort, podem ser cteterm
minadas em termos de classe (ope
rários e classe média proletariza
da/pequenos burgueses, lumpen, 
assalariados desqualificados) . (16) 
O uso feito por Fry de categoria do 
carnaval e do populismo para loca
lizar qs movimentos religiosos no 
contexto mais amplo da cultura ur
bana sugere possibilidades de com
parações (nos dois sentidos, do re
ligioso ao politico e do politico ao 
religioso) que não foram explorados 
por Willems e Lalive. O primeiro 
silenciou sobre movimentoso poll
ticos (falou mais de ''cultura" que 
de "sociedade"), e o segundo pro
duziu uma versão sociológica da 
oposição "sagrado/profano", dis
tinguindo as igrejas pentecostais 
dos sindicatos e partidos como dois 
mundos a parte que se repelem 
mutuamente. (17) 

A tendência inversa, qual seja, a 
da aproximação entre as ordens 
religiosa e politica, carac ~erizadas 
em termos dos mesmos conceitos, 
tem se manifestado em tmbalho 
como o de Diana Brown. (18) ,Des
crevendo igrejas e partidos como 
0r anizações que estabelecem cli
entélas por intermédio de uma 
troca de serviços, Diana Brown pro-

- curou dissolver a suposta irracio-

nalidade de movimentos carismá
ticos, opondo-se assim aos esque
mas weoerianos. ":Prestigio", "reco
nhecimento", "lealdade pessoal'' 
podem ser entendidos como bens de 
troca que devem ser retribuidO'.:i 
com favores de todo tipo. Os pas
tores pentecostais, os pais e mães 
de santo, os cabos eleitorais de li
deres populistas são todos capazes 
de trocar favores por lealdade na ~ 
medida em que conseguem estabe- AI 
lecer clien e as q e em ser ma-~ 

- nipu adas para a a uisição dos re
cursos necessários para um aumen
tq dos favores e q conseqüente au
mento dos clientes. Em um sistema · 
económico como o brasileiro. onde 
os serviços compráveis com dinhei
ro são o privilégio de uma minoria, 
o apelo à magia deve ser entendido 
nãg como uma fuga da re•alidade, 
mas como um artificio inteligente 
e pragmático de acumulação e dis
tribuição de recursos. A existênciak 
de laços de patronagem em metró
poles modernas não deve ser vista 
como uma sobrevivência anacrô
nica e nostálgica de aspectos da 
sociedade tradicional, mas sim co
mo um acompanhante natur~ ~as 
desigualdades existentês mesíüôem 
sociedades tao modernas como a 
norte-americana. 

• • • 
Não é fácil sintetizar as novas 

perspectivas aplicadas ao problema 
da autoridade n 0 pentecostallsmo 
nos últimos anos. Estamos talvez 
num período de revisões em que 
novas idéias ·ainda não estão sufi
cientemente esclarecidas. As dife
renças são derivadas, em parte, da 
diversidade dos parâmetros ut111-
zados para a caracterização do fe
nômeno - Pentec./Protest., Pen
tec./Catol., Pentec./Umbanda, Pen
tec./Populismo, etc. - o que pare
ce sugerir a carência de uma teo
ria de conjunto abrangente de to
das estas oposições. Por outro lado. 
os' conceitos totalizantes tendem a 
deslizar entre vários quadros teó
ricos, sobretudo entre Marx e We
ber <Marx para as clases e a aná
lise da mercadoria, Weber para as 
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burocracias e a sociedade indus
trial como um todo) sem que a po
lémica implícita entre estes clássi
cos da sociologia seja explicitamen
te enfrentad•a. 

Tradicional vs moderno 

Willems e Lalive indagaram-se 
sobre a função dos protestantes no 
processo em curso de transforma
ção da sociedade latino-americana. 
Entre o "tradicional e o moderno", 
a crise atual deveria ser compre
endida como uma transição onde 
os fenômenos fariam sentido por 
sua referência funcional seja à or
dem passada, seja à futura. Tra
tava-se de uma sociologia de am
bições proféticas cuja interpreta
ção do presente se •apoiava num su
posto conhecimento da ordem fu
tura, para além "desta transição'. 

Willems e Lalive valorizaram a 
posição dos "migrantes", a popu
lação dos paus-de-arara que do 
campo à cidade demoraram-se na 
tmvessia do "tradicional acfmod.er
no". O conceito de "anomil:l" (des
regramento) aplicava-se bem à de
sordem atribuída a esta viagem. Os 
recém chegados formariam •a base 
social da alternativa pentecostal, 
em contraste com a solução sindi
cal e partidária dos veteranos. 

Deve-se lembrar que os dois au
tores diferiam na concepção dos 
conflitos implícados pela "transi
ção". Lalive encontrava um impas
se estrutuml só superável com atos 
positivos (reformas de base) e as
sim emprestava um valor histórico 
ao problema politico da decretação 
da nova legalidade, enquanto Wil-

. lems se feferia sobretudo a proces
sos cumulativos (industrialização. 
urbanização, secularização) cujo 
impacto seria exercido na escala 
mais ampla das "transformações 
c~l turais". 

• • • 
Apesar da falta de dados, Wil

lems e Lalive atribuíram uma ob
viedade à tese de que as religiões. 
populares em expansão eram com
postas sobretudo de imigrantes. 

Mas ela tem sido questionada tan
to pel·a publicação de novos dados, 
quanto pelo desgaste de suas pre
misas teóricas. 

A pergunta sobre a orig_em de 
nascimento na pesquisa fe1ta por 
Diana Brown entre 403 chefes e 
mediums de 14 centros de Umban
da no Rio de Janeiro produziu res
postas predominantemente urba
nas. (19) O mesmo foi concluído 
pelos Leacocks para o Batuque no 
Belém do Pará. (20) Como Umban
da e Pentecostal eram asociadas 
conjunitamente aos imigrantes, a 
dúvida foi lançada também sobre 
as origens dos pentecostais. 

Utilizando conceitos tais como 
"rede de relações", "troca de ser
viços", "clientelismo", vários an
tropólogos têm questionado a ano
mia atribuída por Wilems e Lalive 
aos favelados. Pesquisas têm reve
lado a existência de estratificações 
e redes de poder bem formadas no 
interior das favelas. Igrejas Pen
tecostais e Centros de Umbanda 
têm sido analisados como círculos 
de socialização tão tipicamente ur-
15anos quanto, J?.Qr ex~m_plo, o _sis
tem escol_ar freg_üentado pelos fi
lhos da clase média. Diana Brown 
'Chega a comparar a troca de ser
viços efetuada nos terreiros de um
banda àquela promovida entre os 
ricos pelas agências de seguro. 

Embora situado no outro contex
to acadêmico, os trabalhos de Wal
do César articul•ando homologias 
entre conceitos doutrinais do pen
tecostalismo e certas relações tipi-

u
amente urbanas parecem também 

dirigidos a retirar os pentecost•ais 
da estrada e a situá-los de vez na 
cidade. (21) 

• • • 
De um modo geral, as interpre

tações recentes tendem a coincidir 
em uma constatação: "já estamos 
todos no capitalismo", o que impli
ca desfazer-se de conceitos deno
tadores de uma "transição". Como 
em outros domínios, as análises 
sincrônicas tendem a predominar. 
O esquema evolucionista do "tradi
cional ao moderno" sofre o des-
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prestigio de uma filosofi.a da his
tória já superada. Deve-se lem
brar, contudo, que o suposto ganho 
em rigor ocorre às expens•as da di
nâmica de um esquema que era 
centrado no problema da transfor
mação. A ênfase na sincronia, alia
da a um certo ecletismo teórico, 
podem signifcar simplesmente que 
a conclusão triunfante "já esta
mos no capitalismo!" é também 
uma confissão de que já não se é 
capaz de colocar teoricamente a 
pergunta: "até quando?" 

Religião e política 

sobre igrejas católicas, protestan-
1ies. pentecostais. centros de um
'banda, clientelas de artidos e 

eres popu IS as, e c. Mas não 
vdispomos de uma so es Ul u.e 
nos e o as estas correntes 
agJ.n 0 sim aneamen e e compe-

o a conqms a a mesma po-
pulaÇãO. (22) Ora, faltando ISto, 
'falta o elo primeiro de mediação 
entre cada organização religiosa e 
o restante da sociedade, pois cada 
uma delas é, antes de mais nada, 
~a adversária das demais orga:.. 
nizãcões de arregiment@tto Ute~

jógi.ca. AJ!... "fronteiras" da IgreJa 
. pentecostal. os limites que a ..@s-

Quase todos os autores corrobo- tinguem enguànto entidade social. 
ram a critica de Lalive à imagem são delineadas por outras igrejas 
de um pentecostalismo "progres- r.com as quais (e contra as gurus) 
sista" (Willems. )A tese paradoxal ela forma um cam.Po de defermi-
("desalienação-realienação", Lali- naçao própna aos fenômenos re]í-
ve) descob~e. u.m fosso estrutural _$10sos. Ignorando esta esfera pri-
entre 3: rehgwsidad~ pente costal . e me ira de determinação, carecemos , / 
o engaJam~nto politico. A comum~ de informações as mais primárias K--
~ade reumda em ~orno do_ pastor para a determinacão das implica-
e ameaça~a d~ desmtegr~ça,o pelos cões políticas desta ou daquela 
l~ço~ racwnahzantes . proprws aos ~ ~orrente religiosa. será gue per
smdicatos e aos partidos, e e~a. se ) -rencer a uma igreja pentecostal ao ,; 
protege c;_ontra esta ameaça. exigm- . 'mves de a um centro de um banda t/ 
d.o .. adesao total e. e~clusiva dos faz alguma diferença para 0 com-
f~eis . !'-- te~~ da coerenci~ (repro.du- • portamento politico de uma deter-
ç.a0 Simbohca das relaço~s capita- mmada populaçao? Antes de res-
llstas, Fry e Howe) tambem 0 con- pondermos com noÇões gerais sc\-
d~n~ a um~ ad~sao ao ~~a!us quo. br "natureza" social de uma on 
Vanas anáhses mtermedmnas con- -==.i~='a:=-::.;:;;.;:.;;:;,::,::..::;~~~=::.:~-=::::-:=-:~~:-
firmam 0 veredicto: "conserva- outra rehg1ao. ,deveríamos ser C3;-
dor'" _pazes de mencwnar dados emp1n- ,/ 

· r - d t e êós que documentassem esta com- 1:/ 
vad~~s~oexzro~c~~;~un~se,e p~~~s er; IJaraÇfio. -
remete a interpretações contraditá- Evidentemente, a falta de ii:lfor:.. 
rias do sentido social global do pen- mação está ligada a uma dificul-
tecostalismo. Alguns o apresentam dade teórica: como relacionar o 
como uma reprodução nostálgica campo especifico das representa-
da ordem senhorial pré-capitalis- ções e instituições religiosas com 
ta, outros 0 descrevem como a ex- a totalidade social? (23) Em geral, ll 
pressão ma!s t1pica do capita~ismo. ~ os cortes fei. os ~·a re 1.' . soci_al l( \ 

ue o fenomen assa ser m ~ pe as orgamzaçoes r sas nao 
retado de maneira tão contradi- c mc1 em com os cortes feitos a; 

? 
tória é indicativo do quanto_ ainda )lãrbr de outros níveis de deter-

-falta para relacionar convi~ente- _ rmnasao. Não coincidem com as di-
- en as descrições etnográficas visoes de classe - correntes reli-

com as explicações totalizantes. giosas diversas se disputam no in-
Uma das lacunas maiS evid!)ntes terior de uma mesma classe; e uma 
refere-se ao nível em que as várias só corrente religiosa arregimenta 
instituições de arregimentação lealdades ao longo de várias elas-
ideológica disputam entre si pela ses. Não coincidem com as divisões 
adesão popular. Temos pesquisas entre Estados: igrejas e doutrinas 
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atrQ.vessam as barreiras nacionais. 
Não coincidem mesmo com distin
ções tão abrangentes como aque
las estabelecidas pelo conceito de 
"modo de produção"- certas reli
giões dão mostra de vitalidade 
tanto nos paises capitalistas quan
to nos socialistas, e certas institui
ções eclesiásticas comportam uma 
duração cuja história é medida em 
termos de séculos e milênios. 

Conseqüentemente, as explica
ções sociológicas que procuram de
finir um sentido univoco no com
portamento desta ou daquela cor
rente religiosa são forçadas a in
gressar num debate problemático 
e difícil. A solução mais tentadora 
é ignorar a especificidade desta 
esfera de determinação e reduzi-la 
a conceitos mais manipuláveis, tais 
como o de "religiosidade popular", 
"religiosidade burguesa", etc. Con
tudo, no fundo, esta facilidade di
ficulta 0 entendimento do objeto 
em questão. Pode-see indagar, por 
exemplo, se o conservadorismo 
atual das igrejas pentecostais não 
é decorrente de uma dada conjun
tura nas relações entre os pente
costais os demais circulas de ar-

.. regimentação ideológica.~ 
igreja católica tem evidenciado, as 
.posições relaitvas das diversas 
igreja,s não são estáticas. As "fron-

. teiras" delimitadoras de cada igre
ja são móveis e portanto influen
ciáveis. Mas por isto mesmo estas· 
fronteiras especificas necessitam 

r-reconhecidas. (24) 

~ligiosos e sociólogos 
Lendo sobre os pentecostais, não 

pude fugir à impressão de que os 
autores escreviam também sobre si 
mesmos. A ambigüidade crônica da 
posição da intelectualidade ("ob
servadora-participante", no dizer 
de Lalive) é bem conhecida. mas 
ela se presta a uma caracterização 
mais detalhada. Seria interessante 
rever a literatura tendo em vista 
uma sociologia dos sociólogos da 
religião na América Latina. Eis al
gumas sugestões: 

Waldo César reuniu uma rica bi
blioirafia, destacando três fases na 

relação entre sociólogos e religiões 
no Brasil. (25) Na primeira 1930-
40) , os autores escreviam enquanto 
membros filiados a uma ou outra 
das organiza,ções ,ecle;üásticas. A 
segunda (1940-55) foi diferenciada 
por autores (principalmente es
trangeiros) vinculados sobretudo 
aos círculos universitários. A ter
ceira 0955-64) foi marcada por 
obras feitas a um tempo no con
texto eclesiástico e no universitá
rio. O livro de Lalive é um bom 
6Xempl0 do terceiro tipo: ecomen
rlalo pio Conselho Mundial de Igre
jas tendo em vista uma estratégia 
religiosa, foi também peça impor
tante para o professorado (e pos
terior doutorado) adquirido pelo 
autor na Universidade de Genebra. 
É provável que esta dualidade ins
titucional esteja inscrita na maio
ria dos curriculos dos cientistas so
ciais da religião na América Latina 
daquele período. Era portanto na
tural que a oposição igreja/univer
sidade fosse engajada por conflitos 
teóricos pensados em termos do 
contraste entre á religião e a ciên
cia. Mas esta discussão foi compli
cada pelo caráter cismático de uma 
u+eratura que .empregava argumen
tos a um t.emno religiosos e cien
tificas. (26) "Ciência pura" reme
tia ao isolamento da elite univer
sitária (elitismo aliás denunciado 
pelos conservadores eclesiásticos), 
enquanto que o "religioso" referia
-se a uma verticalidade identifica
da com a hierarquia da domina
ção de classe. Organizações cismá
ticas como ISAL-MISUR, promoto
ras da maioria das publicações sô
ciologizantes na área protestante, 
preservaram as dualidades reli~ 
gião/ciência, igreja/universidade, 
como que numa buS'ca de institui
ções que, a despeito da atual hie
rarquia social, constituíssem laços 
que fossem a um tempo verticais 
(universitários mais povo iletrado) 
e agualitários. A cisão posterior en
tre !SAL e MISUR, especializadas 
respectivamente em pesquisas e em 
organização-conscientização de co
munidades, ilustra as dificuldades 
do projeto mesmo nos limites ex
treitos de um grupo minúsculo. 
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Neste contexto, o interesse pelo 
pentecostalismo, igreja popular es
petacu1armente bem sucedida, era 
particularmente revelador do dra
ma experimen ado ~elo setor con
testatário da intele uaUdade p@:: 
testante. As fórmulas paradoxais 

O:e Lalive sobre o pentecostalismo 
(continuidade descontinua. desalie
nação r e alienação, etc). merece
riam ser relidas tendo em vis .a os 
dilemas existenciais e .teóricos da 
intelectualidade cristã nas déca
das de 1950-60. 

Textos mais recentes sugerem 
uma certa resolução das ambigüi
dades típicas da fase anterior: no
ta-se um a1astament0 en ' r e soció
logos e religiosos na medida em que 
os primeiros se integram mais uni
vocamente nos circulas universitá
rios. Isto se expressa, por exemplo, 
na critica às "buscas de pontes ar-

NOTAS 

tificios" entre as tendências mo
dernistas da teologia e a religio
sidade popular. A a 'ribuição de 
traços de uma "teologia liberadora" 
ao pentecostalismo aparece, nesta 
critica retrospectiva. como expres
são de uma iniciativa afinal de 
contas -çaternalista. (27) Por outro 
lado, a consciência da distância 
en ·re as condições de vida do povo 
e as da intelectualidade manifes
ta-se às vezes por uma nostalgia 
da unidade do pensamento e da 
ação que existiria na religiosidade 
popular, em contraste com a esqui
zofrenia tipica da intelectualidade. 
(28) 

Ainda que reveladoras da situa
ção atual, a própria novidade des
tas tendências recentes faz pensar 
que não há razão para que per
durem definitivamente. 

1. Veja-se o ensaio bibliográfico de Waldo A. César: Para uma sociologia do protestantismo 
brasileiro, Vozes, 1973. 

2. Emílio Willems: Followers of the New Faith (cult11re change and the rise of protestan·· 
tism in Brazil a>td Chile), Vanderhilt University Press, !967. Christian Lalive d'Epinay: 
O Refúgio das Massas, Paz e Terra, 1970 . 

3. T enho em mente autores como Hannah Arendt, Fritz Stern, Ralf Dahrendorf. 

4. Etienne Samain organizou uma bibliografia sobre religiosidade popular com 27 longas 
páginas datilografadas em espaço um. Religiosidade Pop11/ar - ensaio bibliográfico, CNBB, 
RJ, L. 4-D, No. 1684/75 . Uma versão um tanto reduzida será publicada em Religião e 
Sociedade, 1, 1977. Veja-se também Religiosidade Popular I -II, CEI, Suplementos 12 e 13, 
bem como o número especial da revista REB sobre catolicismo popular, 36, fase. 141 , março 
1976. 

5. Walter J. Hollenweger é autor de uma obra em três volumes sobre o desenvolvimento do 
pentecosta li smo em todo o mundo. O capitulo sobre o Brasi l foi publicado na revista da 
ASTE, Simpósio, SP, junho de 1969. Veja-se ainda, por exemplo, Christian Lalive: "Reli
gion, Spiritualité et Société", traduzido neste número de Cadernos do ISER, e Rubem Alves: 
"Misticismo: a emigração dos que não têm poder", Revista de Caltura Vozes, 1968, Vol. 68, 
set. 1974, No. 7. 

6. Veja-se os relatórios de pesquisa feitos por Áureo Bispo dos Santos " Pentecostalizaçâl• 
do Protestantismo Histórico", e Pedro A. Ribeiro de Oliveira: " A renovação carismática 
Católica", ambos publicados neste número de Cadernos do !SER. 

7 . Eis um exemplo do preconceito anti-liberal influenciando a pesquisa: numa pergunta de 
múltipla esco lha sobre simpatias político-ideológicas, cinco alternativas são oferecidas aos 
informantes, numa ordem que vai da extrema-esquerda à extrema-direita. A primeira cate· 
goria é "Marxista" , A última, denominada 'Direita", foi destinada a computar sob esta 
mesma e única rubrica ' 'Conservador e Liberal"! Ver quadro 5, pg. 189, em Refúgio das 
Massas. 

8. O trabalho de J ether Ramalho sobre as escolas protestantes no Brasil, de orientação 
metodológica claramente distinta de \Villems, confirma contudo a sua tese sobre a impor .. 
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tância da contribuição modernizante e liberalizante da pedagogia protestante, com a quali
ficação : numa certa fase da história nacional. Ver Jether P. Ramalho: Prática Educativa 
e Sociedade, Zahar, 1976. 

9. Veja-se o artigo de Christian Lalive publicado neste número de Cadernos do !SER. 

10. Rubem Alves: Verdade e Dogmatismo, manuscrito, 1975, a ser publicado pela Editora 
Vozes. 

11. Ver C. P. F. Camargo: Católicos, Protestantes, Espíritas, Vozes, 1973, e Beatriz Muniz 
de Souza: A Experiência da Salvação, Livraria Duas Cidades, 1969. 

12. Peter Henry Fry e Cary Nigel Howe: "Duas respostas à aflição - Um banda e Pen· 
tecostalismo", em Debate e Crítica, 6, 1975 . 

13. Gary Howe: "Representações religiosas e capitalismo - uma 'leitura' estruturalista do 
pentecostalismo no Brasil", publicado neste número de Cadernos do !SER. 

14 . Peter H . Fry: "Regional cult of national religion: the predatc.ry expansion of umband.q 
in urban Brazil", manuscrito, janeiro de 1976. 

15. Roberto da Matta: "O carnaval como um rito de passagem", em R. da Matta: Ensaios 
de antropologia estrutural, Vozes, 197 3. 
\6. F. C. Weffort: "Raízes sociais do populismo em São Paulo", Revista Civilização Bra· 
sileira, 2, 1965. 

17. Teologicamente, Christian Lalive ajuntava-se às correntes renovadoras do pensamento 
protestante latino-americano da década de 1960, conhecidas pelo rótulo "teologia da liber· 
tação", as quais procuravam superrar a dicotomia sagrado/profano, atribuindo-a a um pen
samento religioso imaturo (Bonhoeffer). Contudo, em sua crítica sociológica às igrejas tradi
cionais, esta literatura tendia a reproduzir aquela dicotomia, distinguindo radicalmente as 
igrejas dos partidos políticos seculares. 

19 Ver a tese de doutoramento de Diana Brown: Umbanda: Politics of an Urban Religion. 
manuscrito, Columbia University, 1974. Ver também Diana Brown: "O papel histórico da 
classe média na umbanda", a ser publicado em Reli,qião e Sociedade, 1, 1976. 

19. Diana Brown: Umbanda: Politics of an Urban Religion, etc. 

20. Seth e Ruth Leacock: Spirits of the Deep - a study of an Afro-Brazilian Cult, Dou
bleday, NY, 1975. 

21. Waldo César: "Urbanização e Religiosidade Popular", Revista de Cultura Vozes, ano 68, 
Vol. 68, set. 1974, No. 7. 

22. Este problema está sendo abordado por Carlos Rodrigues Brandão em pesquisa para 
tese de doutoramento sob a orientação de Duglas Teixeira Monteiro. Um passo nesta direção 
de pesquisa foi feito por Jean Pirre Bombart: "Les Cultes Protestants dans Une Favela d~ 

"""/ Rio de Janeiro", em América Latina, 12(3), 1969. 

23. Pedro A. Ribeiro de Oliveira tem chamado a atenção para este problema. Sobre o~ 

movimentos carismáticos, pentecostalismo inclusive, ver seu artigo "O fanatismo religioso", 
em Jornal de Debates, 26.IV-2.V, 1976. Sobre a igreja católica, ver Pedro A. Ribeiro de 
Oliveira e C.A. de Medina: Autoridade • Participação, Vozes, 1973. 

24. Lalive em Refúgio das Massas dedica um capítulo às "fronteiras" religiosas do pente
costalismo. Contudo, este capítulo está situado na parte do livro que é dedicado à reflexão 
teológica, centrada no tema do ecumenismo, bem longe das partes em que o envolvimento 
político-social é discutido. 

25. Waldo César: "Para uma sociologia do protestantismo brasileiro", etc. 

26. As publicações produzidas por ou inspiradoras de organizações como : Departamento de 
Igreja e Sociedade da Confederação Evangélica do Brasil, União Cristã de Estudantes do 
Brasil, Juventude Universitária Católica, o jornal Brasil Urgente, ISAL, MISUR, e outras 
exemplificam a tendência em questão. 

27. Ver, por exemplo, as observações de Duglas Teixeira em Movimento, 3.V. 1976. ~ 
28. !;: o caso de certos trechos do artigo recente de Waldo César: "O que é popular no 
catolicismo popular?", Revista da REB, Fase. 141, março 1976, No. 36. 
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lNSTtiUTO DE ESTUDOS DA REI.fGIÃO 
L.AOe A DA GLÓRIA, 99 - GLORIA 
22211-120- RIO DE JANEIRO- RJ 

TELS.: 2555-3750 I 2555-'3782 

FAX: 2558-3764 
E-Mt' IL: iser@Jc;cr.org.br 

instituto 
superior de estudos da 

religião 
O Instituto Superior de Estudos da Religião (anteriormente denomi
nado Instituto Superior de Estudos Teológicos, ISET) é uma entidade 
de direi ~o civil, sem fins lucrativos, com sede na capital de São Paulo, 
fundado a 26 de junho de 1970. 

A finalidade original do !SER era "promover a reflexão, a pesquisa e 
a criação teológica e desenvolver estudos e pesquisas interdiscipli
nares. que tenham uma contribuição a oferecer à teologia". Log0 fi
cou evidente que o !SER interessava-se por todo o campo da religião, 
e, com isso, reformulou-se 0 seu objetivo social para incluir "a pro
moção de estudos e pesquisas no campo da educação, da moral , re
flexão e criação religiosa". 

O !SER tem caráter ecumênico incluindo no rol de membros institui
ções e pessoas físicas católicas e pro ~estantes e todos os que se inte
ressem pelo estudo da religião. 

Para o !SER a religião é uma experiência autêntica, vivida e rele
vante; e a investigação científica da mesma é uma forma de melhor 
compreendê-la. a fim de descobrir seus elementos criadores, tanto 
para o individuo como para a sociedade. 

O !SER promove seminários e publicações sobre a religião e pesquisa 
neste campo. 

DIRETORIA 
Presidente - Rubem A. Alves 
Secretário - Carlos Rodrigues Brandão 
Tesoureiro - Jaime Wright 

TORNE-SE MEMBRO DO ISER 
Informação nos endereços actma 

Informações: 
Caixa Pos•al 1596 
01000 - São Paulo - SP 
Tel. 35-3521 

ou 
Rubem A. Alves 
UNICAMP - IFCH 
C. P. 1170 - Campinas 
13 .100- SP 



cadernos do ISER 

volumes já publicados: 

1. Conversão ' 

2 . Religião e Arte 

3. Psicologia e Religião 

4. Comunidades de Base 

5. Religiosidade Popular 

6. O Pentecostalismo 

Cadernos de ISER n°. 6 

Christian Lalive D'Epinay 
Religião, Espiritualidade e Sociedade - um estudo sociológico do 
pentecostalismo latinoamericano. 

Aureo Bispo dos Santos 
Pentecostalização do Protes~antismo Histórico 

Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira 
A Renovação Carismática: Católica: notas de pesquisa. 

Jether Pereira Ramalho 
Algumas Notas sobre Duas Perspectivas de Pastoral Popular: a das 
comunidades eclesiais de base e a dos grupos evangélicos pentecostais. 

Gary Nigel Howe 
Representações Religiosas e Capitalismo: uma "lei ~ura" estruturalista 
do pentecostalismo no Brasil. 

Rubem César Fernandes 
O Debate entre Sociólogos a Propósito dos Pentecostais. 

Próximo número: 

Igreja e Estado no Brasil: A Igreja Católica 
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