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Quem são e o que pensam os 
evangélicos, estes fiéis que no 

Brasil se multiplicam a cada dia e que, 
em sua mruoria, saem das fileiras do 
catolicismo e geralmente mediante 
um fenômeno de conversão? 

A pesquisa "Novo N ascirnento
Os Evangélicos em Casa, na Igreja 
e na Política", desenvolvida pelo 
Instituto de Estudos da Religião 
(ISER) em 1994, durante a cam
panha política presidencial, e sob a 
coordenação do antropólogo Ru
bem Cesar Fernandes, Secretário 
Executivo do ISER, mostra a pro
veniência dos evangélicos brasilei
ros, seus hábitos, seu comporta
mento, suas opiniões. Revela ainda 
suas preferências políticas, às vés
peras de uma eleição presidencial. 

Resultado de 1332 entrevistas rea
lizadas e 40.172 domicílios visita
dos no Rio de Janeiro, a pesquisa é 
repleta de detalhes e instigantes in
formações. O livro que ora a 
MAU AD publica vem ainda enri
quecido com comentários críticos 
dos antropólogos Pierre Sanchis e 
Otávio Velho e artigos dos pesqui
sadores Leandro Piquet, Cecília 
Mariz e Clara Mafra. Conta tam
bém com uma apresentação 
esclarecedora da antropóloga Re
gina Novaes, diretora do ISER, 
para quem esta obra "abre veredas 
para conhecermos melhor a dinâ
mica das transformações religiosas 
recentes na cultura brasileira". 
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APRESENTAÇÃO 

Regina Novaes * 

No maior país católico do mundo, é evidente o crescimento re
cente de fiéis evangélicos. Segundo o último Censo Demográfico do 
IB GE, de 1991, os evangélicos representam 13% da população brasi
leira. Não ex istem dados gerais mais recentes, e hoje as estimativas gi
ram em torno de 16% a 18%. 

Mas, não é só pelo número de fiéis que os evangélicos se dis
tinguem. Neste país de absoluta maioria católica - em que os "não 
prati cantes" superam de longe os "prati cantes" -, a densidade da 
participação semanal dos evangélicos nos cultos é o que mais desperta 
a atenção de muitos. Não é por acaso que em época de ele ições os 
evangélicos se tornam também um alvo para os políticos que buscam 
nichos onde já existam votos congregados. 

Por isso mesmo, também a midia começa a se interessar em des
trinchar o mundo dos crentes. Como se sabe, a literatura especializada, 
geralmente, di stingue os evangélicos em dois grandes grupos: históricos 
e pentecostais. Os protestantes históricos surgiram na Europa entre a 
Reforma do século XVI e o final do século XX. Os pentecostais, de 
berço protestante, surgiram nos Estados Unidos no in ício do século XX. 
Ali , no novo mundo, aconteceram múltiplas aprox imações cu lturais en
tre movimentos avivali stas, desencadeados por trabalhadores mjgrantes 
europeus, e a religios idade negra norte-americana. 

Há também determinadas ênfases doutrinárias que diferenciam 
evangélicos históricos e pentecostais. Embora cada vez mais existam di fe
renças significati vas entre as próprias denominações consideradas pente
costais, de maneira geral, são elas que partilham a crença de uma segunda 
e imediata vinda de Cristo e que acreditam ter acesso, no dia-a-dia, aos 
dons e carismas do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo entre os fiéis 
contemporâneos promove curas dos males do corpo e da alma. Em suas 
igrejas, os pentecostais se expressam religiosamente através das palmas, 
do falar em línguas estranhas (glossolália), dos rumorosos louvores e evo
cações, dos peculiares movimentos corporais, dos exorcismos. 

As Igrejas Históricas - como, por exemplo, os batistas, metodis
tas, presbiterianos, luteranos - chegaram ao Brasil através de seus fiéis 
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que para cá migraram. Outros núcleos de evangélicos se instalaram em 
áreas que receberam missionários estrangeiros. Representavam a minoria 
"protestante", com pouca visibilidade e crescimento vagaroso. 

Mas, por outro lado, o Brasil foi, desde o início, parte inte
grante do movimento pentecostal mundial. De fato, o pentecostalismo 
já nasce transnacional. A história das duas mais antigas denominações 
pentecostais no Brasil está relacionada a três personagens: dois mi
grantes suecos e outro italiano que aqui chegaram, na primeira década 
de nosso século, via Estados Unidos. O italiano Luigi Francescon em 
Recife (Estado de Pernambuco) fundou a Congregação Cristã doBra
sil, em 191 O. Os suecos Daniel Berger e Gunnar Yirgen fundaram em 
Belém (Estado do Pará) a Assembléia de Deus, em 191 I. 

A expansão pentecostal no Brasil , segundo o sociólogo Paul 
Freston, pode ser pensada através de três momentos. Uma primeira 
onda compreende os anos 1910-1950, época em que 80% da popula
ção brasileira viviam no campo. Nestes anos, a expansão se fez, so
bretudo, a partir da região Norte (através da denomjnação Assembléia 
de Deus) e Nordeste (Congregação Cristã do Brasil). Na segunda, que 
compreende os anos 1950-1970, o pólo irradiador foi S. Paulo e coin
cide com a urbanização e a formação de uma sociedade de massas 
(por exemplo, as denomjnações Igreja Quadrangular e Brasil para 
Cristo, Deus é Amor). A última começou nos anos 70 e tem berço ca
rioca, coincidindo com a modernização autoritária do país, principal
mente na área das comunicações, e também com a derrocada do mila
gre econômico (nesta época foram fundadas - por exemplo - a Casa 
da Bênção e a Igreja Universal do Reino de Deus). 

Históricos ou pentecostais, os evangé licos estão, pois, organi
zados em denominações. No Brasil , o grande número de denomina
ções existente ilustra a constante segmentação, condizente com a ten
dência reformista do cisma. Opondo-se à unidade universal católica, 
novas denominações são constantemente criadas a partir de " rachas" 
internos ou de novas iniciativas de grupos ou de pessoas. Herdeiras do 
princípio do "sacerdócio universal" , através do qual cada adepto é um 
pastor em potencial, novas denominações produzem novos pastores e 
novas modalidades de produzir e reproduzir lideranças religiosas . Esta 
característica explica por que hoje no Brasil entre as atuais denomina
ções prevalecem aquelas que nasceram em solo brasileiro, com gente 
e recursos materiais e simbólicos locais. 

É verdade que não podemos dizer que os evangélicos no Brasil 
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crescem apenas entre os pobres, pois ex istem entre seus novos adeptos 
grupos e pessoas definidas como de "c lasse média" e até como "em
presários" . Mas, qualquer um pode observar - e vári as pesquisas 
confirmam - , é nas áreas pobres que as Igrejas pentecostais se a las
tram com maior velocidade. 

Neste processo, no Brasil , há um estado que se destaca. O Rio de 
Janeiro é hoje o estado menos católico do país. Uma pesquisa anterior 
também projetada e coordenada por Rubem Cesar Fernandes, reali zada 
em 1992 pe lo Núcleo de Pesquisa do ISER (Instituto de Estudos da Re
ligião), na área metropolitana do Rio de Janeiro, constatou a ex istência 
de 4000 instituições evangélicas nesta área. Com o objeti vo de ava liar o 
ritmo deste crescimento, recorreu-se a registras publicados pelo Diário 
Ofic ial nos três anos anteriores. Os resul tados deste levantamento fo ram 
surpreendentes: mais de c inco novas igrejas foram fundadas e registra
das por semana naqueles anos. Ou seja, mais do que uma Igreja por dia 
útil. E, entre as 71 O Igrejas fundadas, durante os mesmos três anos, no 
Rio de Janeiro e sua peri fe ri a, nada menos do que 9 1 ,26% são pente
costa is e 80% delas se localizam nas áreas mais carentes. 

Em outras palavras, na região metropolitana do Rio de Jane iro, 
quanto mais pobre é a área, menos católi ca ela continua sendo e mais 
pentecostal e la se torna. E há ainda outro resultado da mesma pesqu isa 
que chama atenção: entre as 52 denominações evangélicas cadastra
das , nada menos do que 30 fo ram cri adas no Ri o de Janeiro. 

De fato, os números e as características das Igrejas evangélicas 
estão a ex igir que se deixe de pensar esta alternativa religiosa como 
exógena, estranha à cultura bras ileira e passemos a considerá- la como 
uma vari ável que conta na dinâmica da vida nac ional. Um estudo sobre 
os evangélicos no Rio de Janeiro é um passo importante nesta direção. 

Este li vro, portanto, não pode ser considerado de interesse res
trito aos "estudiosos da relig ião". Se é verdade que entre cientistas so
ciais há um público que pode ter interesse no li vro tanto pe lo tema 
quanto pela metodolog ia de pesqui sa quantitati va, aqu i cu idadosa e 
detalhadamente descrita, certamente seus le itores potenc iais não serão 
apenas os espec iali stas. Membros das Igrejas evangé licas , mili tantes 
de movimentos cri stãos ou interessados em assuntos da fé encontrarão 
no livro ri co material de reflexão e até, indiretamente, encontrarão 
subsídi os para e laboração de suas diretri zes pastorais: E, va le subli
nhar ainda, os aspectos mora is e po lít icos abordados também contri
buem para alargar ainda mais o c ircui to potenc ial dos le itores. 
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Assim, dando a conhecer tanto as fo rmas de participação religi
osa e partic ipação cívica, quanto os valores morais de uma parcela de 
bras ileiros, congregados em diferentes denominações evangélicas, o 
li vro torna-se objeto de interesse geral. 

De fato , o li vro apresenta os resultados obtidos através de 40. 172 
domicílios visitados e 1332 entrevistas reali zadas. A pesquisa foi coor
denada por Rubem Cesar Fernandes e desenvolvida em 1994, durante as 
eleições pres idenciais. Mas , ao meu ver, este livro tem ainda uma outra 
qualidade: já apresenta também comentários críticos a estes resultados. 
Pierre Sanchis e Otávio Velho, do is reconhecidos antropólogos estudio
sos das transformações recentes no campo religioso brasileiro, fo ram 
convidados para comentar a pesquisa em um Seminário organizado pelo 
ISER. Incluindo no li vro estas críticas e sugestões, não só se reafirma a 
importânc ia do debate e intercâmbio intelectual, como também se 
abrem pistas para novas pesquisas e refl exões futuras. 

Na mesma perspecti va, buscando valori zar, ao mesmo tempo, o 
trabalho em equi pe e as várias dimensões da vida social, o li vro inclui 
também três artigos de autoria de pesquisadores que trabalharam com 
Rubem Cesar Fernandes. Os artigos se apóiam na mesma base de dados, 
enfatizando dimensões diversas. Leandro Piquet Carneiro, em seu artigo 
intitulado Cultura Cívica e Participação Política entre Evangélico, pro
cura di scutir a influência do contexto denominacional das igrejas evan
gélicas na conformação do comportamento político dos evangélicos. 
Em seu estudo leva em conta as diferenças das condutas individuais. 
mas também as características das congregações nas quais estão inseri
dos. Cecília Mariz, em A opinião dos evangélicos sobre aborto, aborda 
este tema tão controverso cotejando opiniões e práticas das mulheres 
evangélicas e as opiniões dos pastores. Já Clara Mafra, em Gênero e 
Estilo Eclesial entre Evangélicos, superando a dicotomia fácil que sepa
ra comportamentos em termos polares (progress istas e conservadores), 
enfrenta a questão das mudanças e permanências nas relações entre ho
mens e mulheres que freqüentam as Igrejas evangélicas . 

Enfim, este livro trata de assuntos polêmicos e bastante atuais. Ba
seado em uma consistente base de dados estatísticos, pode ser útil e insti
gante para leitores com finalidades diferentes. Até mesmo porque - ao 
invés de fechar questões- abre veredas para conhecermos melhor a di
nâmica das transformações religiosas recentes na cultura brasileira. 

*Regina Novaes é diretora do !SER, antropóloga e professora da UFRJ. 
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Novo Nascimento 
Os Evangélicos em Casa, na Igreja e na Política 

Rubem Cesar Fernandes (coordenador e redator), 
Leandro Piquet Carneiro, Cecaia Mariz e Clara Mafra 

I. INTRODUÇÃO 

1. O interesse pelos evangélicos 

Há 20 anos o objeto des ta pesquisa seria assunto para uns poucos 
especiali stas. Tipicamente, o tema era visi tado por cienti stas soc i
ais de extração evangélica que traziam para o ambiente uni versitá
rio suas experiências e preocupações de origem. Hoje, ev idente
mente, tornou-se matéri a de interesse geral. Esta mudança pode ser 
atribuída a, ao menos, cinco fatores: 

• o crescimento notável da população evangélica na América La
tina - considerando-se que o crescimento quantitati vo tornou-se 
uma inequívoca medida de sucesso nos tempos modernos, é natural 
que os evangé licos sejam hoje percebidos como um intrigante fe
nômeno de sucesso cultural; 

• sua visibi lidade - os evangélicos não se escondem. Preferem 
situar os templos em locais de destaque, falam de Cristo com de
senvoltura a próximos e a estranhos, evangelizam nas praças e nos 
es tádios, investem poderosamente na mídi a. A visibilidade, para 
e les, tem mes mo um sentido re li gioso, como expressão do teste
munho das Boas Novas recebidas 

• seu impac to transformador no campo reli gioso - levam men
sagem de conversão que implica rupturas marcantes no conteúdo 
da fé e no comportamento. "É preciso nascer de novo", di zem em 
suas pregações . As mudanças são tão evidentes, que provocam 
polémicas e, em certos casos, até mesmo escândal o. 

• sua presença na vida pública, para além da religião- ultrapas
saram a fase do recolhimento em grupos fechados e apresentam-se 
cada vez mais como portadores de uma alternati va de fé para o pa
ís. Repercutem nos hábitos cu lturais e na política. 
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• sua penetração nas classes pobres e nos bairros perigosos - são 
mais bem-sucedidos justamente nas regiões da sociedade que pare
cem quase inacessíveis às elites secul ares formadoras de opinião. 

Por essas razões, o estudo dos evangélicos na América Latina está 
a ex igir um investimento em pesquisas empíricas. Já não é possíve l 
comentá- los sociologicamente de memória. As experiências do 
autor, ainda que fo rmado na tradição, são restritas demais para 
acomodar as transformações e as expansões ocorridas nas últimas 
décadas. A especul ação interpretati va prec isa se informar. O ISER 
começou a trabalhar sistematicamente nesta direção a partir de 
199 1. Produziu um Censo Instituc ional Evangélico da Região Me
tropolitana do Rio de Janeiro (CIN), recolhendo informações sobre 
igrej as e outras instituições evangélicas, como seminários, meios 
de comunicação, rede comercial, etc. A base de dados do CIN 
conta hoje com mais de cinco mil registras cadastrais das institu i
ções evangélicas do Grande Rio. Permite diferenciar as denomina
ções e os tipos de organi zação pelos bairros da c idade. Permite 
ainda acompanhar o ritmo de criação de novas organi zações ao 
longo da década de 1982 a 1992. A pesqui sa aqui apresentada, 
Novo Nasc imento, aborda uma outra dimensão: os indi víduos, suas 
crenças e práticas, dentro e fo ra da igrej a. Reunidas, estas duas 
pesqui sas compõem um conjun to de informações de grande exten
são, que deve ser de utilidade para uma boa série de outros estudos. 
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2. Metodologia 

Uma proposta metodológica que viabi li zasse uma pesquisa junto 
aos evangélicos da região metropolitana do Rio de Jane iro deveria 
definir um procedimento que garanti sse a aleatoriedade dos resul 
tados. Por se tratar de um universo bastante diversificado, chegar 
até e les a partir dos seus templos ou a partir de uma lista de assi
nantes de revistas evangélicas parec ia pouco para o propósito do 
estudo, que pretendia ser ampl o e representativo. O percurso via 
igrejas seria prej udicado pela inev itáve l intervenção seletiva dos 
pastores locais. Optamos pelo caminho mai s trabalhoso de uma 
amostra probabilística com entrev istas domiciliares . O níve l de in
fo rmação mais detalhado ex istente eram as cadernetas atuali zadas 
dos setores censitários pertencentes à Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicíli os (PNAD/IBGE), contendo todos os domicí
li os do setor. Para atingir a nossa unidade amostral (o evangélico) 
de forma probabilística, seria necessári o que fizéssemos o cadas
tramento de todos os evangélicos res identes nos setores sorteados 
e, a partir deste cadastro, sorteássemos o respondente. Esta alterna
ti va, apesar de ousada, nos pareceu que deveria ser testada. Ela 
apresentava dois problemas básicos: 

• uma porcentagem pequena poderia nos levar a percorrer os se
tores sem encontrar um número razoável de evangélicos residentes 
e isto encareceria bastante o cadastramento. Não existiam dados 
recentes, mas pelos últimos números es timava-se que e les já devi
am ser entre lO a 15% da população na região metropolitana; 

• o grau de visibilidade desta população numa operação deste tipo, 
que pretendia identificar e cadastrar o endereço, nome, sexo e idade de 
todos os evangélicos residentes e onde seria preciso, por vezes, aceitar 
info rmações iniciais fornecidas por vizinhos, porteiros, etc. 

Depois de testar este cadastramento em cinco setores escolhidos ao 
acaso, verificamos que no setor da Zona Su l do município do Rio 
de Janeiro (que fora incluído propositadamente) os doi s problemas 
ocorriam de forma acentuada: os evangélicos eram mais rarefeitos 
e de menor visibilidade . Os outros setores, no entanto, confirma
vam a possibi lidade de podermos a lmejar uma amostra representa
tiva desta população. Um procedimento amostral com este grau de 
complex idade ex ige, no entanto, a explic itação dos diversos mo-
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mentos da aplicação da metodologia, que faremos a seguir. 

Dados Básicos 

O cadastro base foi formado pela li stagem dos domicíli os localiza
dos nos setores censitários da PNAD - Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD I IBGE- 1992)- para os municí
pios da região metropolitana do Ri o de Jane iro. Considerando os 
custos da pesquisa, decidiu-se excluir os municípios mais distantes: 
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri , Magé, Mangaratiba, Maricá, 
Paracambi e Queimados. Com isso, estaríamos excluindo do sor
te io 30 dos 436 setores da região. 

Desenho da Amostra 

A amostra foi reali zada em dois estág ios: 

• Foram sorteados, dentro de cada município (Nova Iguaçu - in
cluindo Belford Roxo e Ni lópolis, Duque de Cax ias, São João de Me
riti , Niterói e São Gonçalo), setores censitários- unidades de primei
ro estágio, sendo que, para o município do Rio de Janeiro, o sorteio foi 
realizado segundo regiões: Zonas Norte, Sul , Leste e Oeste. 

• No segundo estágio, em cada setor censitári o, foram sorteados 
os evangélicos respondentes (unidade e lementar). 

Amostra de setores 

A unidade de primeiro estágio é o setor censitári o, e para sorteá
los, utili zamos para cada município ou região (município do Rio de 
Janeiro) uma listagem contendo o número do setor da PNAD e o 
número de domicílios nele ex istentes. A li , ordenados os setores de 
acordo com o número de domicíli os, garantimos uma estrati ficação 
impl íc ita. Fazendo o sorte io a partir de uma amostra sistemática 
com probabilidade proporcional ao número de domicílios do setor, 
damos uma maior chance de seleção aos setores com mais domicí
li os e que, portanto, têm maior representati vidade. Definimos o 
número de setores sorteados por município levando em conta o 
número de questi onários que seri am apli cados e a estimativa de 
evangélicos em cada município. 
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A amostra foi definida com um tamanho de 1.500 evangéli
cos. Com isso, supondo que, em média, I 0% dos domicílios possu
em pelo menos um evangélico e que também, em média, cada setor 
censitário contém 340 domicílios, sorteando 44 setores alcançaría
mos os 1500 respondentes requeridos. No entanto, definiu-se que 
seria interessante captar uma maior diversidade entre os evangéli 
cos, o que levou a ampliar a amostra para pelo menos I 00 setores, 
de forma a possibilitar tal diversificação. Definiu-se a inda, geren
c ialmente, que a representação da amostra para a Região Sul do 
município do Rio de Janeiro deveria ser aumentada, buscando um 
maior número de respondentes desta região. O pré-teste havia apre
sentado problemas na Zona Sul : os evangélicos são aí em menor 
número e também são de difíc il acesso, devido a problemas alheios 
à amostra. Interfones e porte iros de edifícios e condomínios res
tringem a entrada dos entrevi stadores. A divisão dos setores por 
município e região ficou definida como na tabela 1. Primeiro fez-se 
a distribuição de 88 setores (excluídos os da Região Sul) proporc i
onal ao número de domicílios e depois, para os da Região Sul , 
multiplicamos por 3 sua representação. 

Tabela 1 - Setores censitários e municípios na amostra 
Popula- N" de % N"de Propor- N"de N" Setores 

ção Setores domialios ção setores na amostra 
previstos 

Nova lguaçu 37 1443 53 13,3 18989 14.3 13 14 
Duque de 1729 18 27 6,8 I 1318 8,5 7 6 
Caxias 
São João de I 10935 18 4,5 6666 5,1 4 4 
Meri ti 
Niterói 124872 19 4.7 6222 4,7 4 4 
São Gonçalo 207965 36 9,1 123 19 9,2 8 8 
Zona Norte 35 1492 63 15,8 18024 13,5 12 12 
Zona Sul 230252 36 9,3 I 1611 8,7 7,6 X 3 22 
Zona Leste 529585 72 18, 1 22638 17,0 15 15 
Zona Oeste 488865 73 18,4 25370 19,0 17 17 
Total 397 133 157 102 
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Cadastramento dos evangélicos e 
sorteio da amostra de evangélicos 

Após uma primeira seleção dos setores censitários junto ao 
IBGE, foi rea lizada a seleção da li stagem dos domic ílios nestes 
setores. Para essa etapa foi preciso contratar pesqui sadores de 
campo - entrevistadores - para percotTerem todos os domicíli os dos 
setores censitários selecionados, a fim de identificar - cadastrar -
todos os res identes evangélicos com mais de 16 anos, com as in
formações de sexo e idade. A partir dessa li stagem, foram sortea
dos os respondentes da pesqui sa com igual probabilidade de se le
ção. A probabilidade de sorte io foi definida através de uma ava li a
ção do número de evangélicos li stados até a realização do primeiro 
sorte io. As etapas básicas até a se leção dos evangélicos foram : a) 
ordenação por sexo, a fi m de garantir a distribuição dos respon
dentes entre homens e mulheres, b) fazer o sorteio sistemát ico com 
fração de expansão e partida aleatóri a. Tendo a amostra em mãos , 
os mesmos entrevistadores vo ltaram ao campo para reali zar as en
trevistas com o questionário da pesqui sa. A pesquisa de campo fo i 
realizada entre setembro e novembro de 1994. 

3. Os temas da pesquisa 

O questionário foi subdividido em quatro blocos temáticos, a saber: 

• uma descrição sociológica, distinguindo gênero, idade, cor, 
renda e níve l educac ional; 

• crenças e práticas religiosas, com uma ênfase na partic ipação 
nas at ividades da igreja; 

• re lações de gênero, estrutura familiar e práticas reprodutivas ; 

• participação cívica, nas associações da soc iedade c ivil e na po-
1 ítica e le i torai. 

O segundo bloco orienta o conjunto da pesquisa. As pessoas 
entrevistadas são moradoras da região metropolitana do Ri o de Ja
neiro e como tai s compartilham com o restante da população um 
conjunto complexo de experiências e determinações . Interessava
nos, aqui , indagar como estas c ircunstâncias comuns são percebi
das e e laboradas nos meios evangélicos . Bom seria ap licar a mes-
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ma bateria de perguntas a um conjunto representati vo de não evan
gélicos e anali sar as eventuais diferenças . Mas isto duplicaria os 
custos de um projeto j á oneroso. A dife rença que faz ser evangélico 
emerge na pesquisa, com certeza, através de comentários derivados 
de outras fo ntes. O principal resultado, contudo, está no maior en
tendimento dos evangélicos per se e das diferenças que entre eles 
existem. A pesqui sa Novo Nascimento representa um mergulho 
neste universo ainda pouco explorado pela sociologia na América 
Lati na. Seu ponto forte e sua contribuição específica estão na pos
sibili dade de indagar, por exemplo, a diferença que faz ser f ie l da 
igreja Batista, da Assembléia de Deus ou da Uni versal do Reino de 
Deus. Dito de outro modo, implica expor-se à hipótese de que vizi
nhos moradores de um mesmo edifício em Copacabana ou de uma 
mesma rua de terra batida na Baixada Fluminense podem estar se
guindo caminhos diversos de soc ialização e comportamento se
gundo venham a freqüentar uma ou outra igrej a evangélica. 

Esta orientação da pesqui sa contribui , segundo cremos, para 
alimentar a reflexão teórica sobre o tema. Hi storiadores e sociólo
gos assoc iam o protestanti smo ao advento da modernidade. A obra 
de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é 
uma referência obrigatória, sem a qual não se passa. Estudos re
centes sobre o tema na América Latina tendem a corroborar a tese 
de Weber. Acontece, contudo, que os termos desta literatura pe r
manecem numa escala teórica de extrema abrangência. Cobre os 
sécul os, do 16 ao 2 1, e os continentes, pois a expansão evangélica 
é, com efei to, um fenômeno mundi al. Importa, portanto, explorar 
as vari ações e as combinatórias múltipl as que compõem este vasto 
processo . São elas que fazem as hi stóri as, no plural. Ainda que haj a 
continuidade a ass inalar. Vari ações insuspeitas marcam a distância 
entre os Puritanos do séc . 17, por exempl o, e os crentes a pregar 
pelas praças e plataformas dos trens suburbanos do Rio de Janeiro 
nos dias de hoje. 

4. As denominações 

O Censo Instituc ional Evangélico (CIN) identificou centenas 
de denominações no Grande Ri o. Algumas são oriundas em linha 
di reta da Reforma Protestante, como a Luterana e a Anglicana 
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(também chamada Episcopal). Outras resultaram de rupturas e ino
vações nos primeiros séculos do protestantismo europeu que aqui 
chegaram a partir de suas vertentes norte-americanas, como a Pres
biteriana, a Batista e a Metodista. Outras, ainda, remetem às pri
meiras criações do pentecostalismo nos Estados Unidos, no início 
do séc. 20, como a Assembléia de Deus e a Congregação Cristã do 
Brasil. Muitas exprimem a história do evangelismo no Brasil, 
como as que emergiram de uma linhagem iniciada pelas "Cruza
das" dos anos cinqüenta - Evangelho Quadrangular, Brasil para 
Cristo, Deus é Amor, Nova Vida, Universal do Reino de Deus . Al
gumas resultaram de rupturas provocadas por movimentos caris
máticos chamados "avivamentos" ou "renovações", como a Wes
leyana, a Maranata ou as Comunidades Evangélicas. E há um 
grande número de iniciativas locais que permanecem restritas a 
poucas congregações . São microdenominações autônomas, livres 
de compromi ssos eclesiásticos de grande porte. Como distinguir 
em meio a tal diversidade? 

O primeiro critério foi aleatório. Apenas três denominações 
emergiram de nossa amostra com um número suficiente de respostas 
que permitisse comentá-las com alguma densidade estatística: As
sembléia de Deus, Batista e Universal do Reino de Deus. As duas 
primeiras estão consagradas como as maiores denominações no 
Grande Rio, e a terceira surpreende pelos números alcançados em 
duas décadas de existência. É um resultado que corresponde ao obti
do pelo CIN quanto ao número de templos. E, por outro lado, um re
sultado interessante do ponto de vista sociológico, pois apresenta 
três casos que entre si contrastam em diversos sentidos. Os fiéis das 
três denominações isoladas - Assembléia, Batista e Universal -
correspondem a 66% da amostra (e reúnem cerca de metade dos 
templos encontrados pelo CIN). Os 34% restantes da amostra distri
buem-se, por sua vez, por um grande número de denominações. Ha
via, portanto, que agrupá-los, o que foi feito seguindo dois critérios 
de amplo reconhecimento nos meios evangélicos: 

• a distinção entre "Históricas" e "Pentecostais", onde as primei
ras correspondem a vertentes denominacionais criadas nos 
primeiros séculos do protestantismo e as segundas, surgidas no 
século 20, distinguem-se pela ênfase ritual nos carismas ex
pressivos da ação do Espírito Santo. Como Batista conta entre 
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as primeiras, enquanto Assembléia e Universal contam entre as 
segundas, agrupamos doi s conjuntos sob o título de "Outras 
Históricas" e "Outras Pentecostais" . 

• cons iderando a importância das renovações carismáticas na 
criação de novas denominações no Brasil, abrimos uma última 
categoria sob o título "Históricas Renovadas" . 

Simplificando o texto, vamos chamar estes conjuntos de: 
Assembléia, Bati sta, Universal, Históricas, Renovadas e Outras 
Pentecostais. Trata-se de um recorte claramente condicionado pelo 
local da pesquisa. Fosse ela feita no Sul do país, a igreja Luterana 
certamente se distinguiria. Fosse feita em São Paulo ou Minas Ge
rais e talvez pudéssemos singularizar alguma outra denominação 
pentecostal. De qualquer forma, cada agrupamento como este co
mete incorreções em casos particulares . Incluir a Congregação 
Cristã do Bras il , por exemplo, entre "Outras Pentecostais" implica 
certamente perdê-la de vista, já que, sendo quase centenária no 
Brasil, tem as suas características própri as diluídas entre as muitas 
novas denominações pentecostais . Falhas como estas só podem ser 
corrigidas por estudos particulares ou por um censo evangélico, 
que não temos ainda condições de realizar. 

Tabela 2- Número de fiéis na amostra, por denominação 
N % 

Assembléia 411 31% 
Batista 245 19% 
Outras Pentecostais 237 18% 
Uni versal 218 16% 
Históricas 123 9% 
Renovadas 98 7% 
Total 1332 100% 
Fonte: Novo Nascimento - !SER 

O Quadro 1, a seguir, apresenta a li sta das denominações en
contradas na amostra. 
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Quadro 1 -Denominações encontradas na amostra 
Denominação Ano de Origem Freqüência Classificaçüo 

Fundaçüo 

Assembléia de Deus 19 11 Suécia!PA 30.7% Assembléia 
de Deus 

Assembléia de Deus CONA- 1989 RJ 0. 1% Assembléia 
MAD(Convenção Nacional de de Deus 
Madureira) 

Batista CBB (Convenção Bat. 1882 USA 18.4% Batista 
Brasileira) 

Angli cana 1808 Reino Uni- 0.2% Históricas 
do 

Congregacional ( ULECB ) 1855 USA 1.5% Hi stóri cas 

Presbiteriana IPB 1859 USA 3.4% Históri cas 

Presbiteriana Independente 1903 SP 0.2% Históricas 

Presbiteriana Unida 1978 ES 0.2% Históricas 

Metodista 1867 USA 1.2% Históricas 

Cri stã Evangéli ca ("Casa de 1879 Reino Uni - 0 .1% Históricas 
Oração") do 

Batista Bíblica 1968 RJ 0.2% Históricas 

Adventi sta do 7o Dia 1894 USA 2.0% Históricas 

Congregacional Independente 1965 RJ 0 .2% Históri cas 

Metodista Ortodoxa 1934 RJ 0.2% Históricas 

Comunidade Cristã 1982 RJ 0 .2% Outras 
Pentecostais 

Comunidade Evangélica 1983 RJ 1.1 % Outras 
Pentecostai s 

Casa de Oração Pentecostal 1983 RJ 0 .1% Outras 
Pentecostais 

Igrejas Em (" Igreja de Cri sto/ 1964 RJ 0. 1% Outras 
de Deus") Pentecostai s 

Sinais e Prodígios 1970 RJ 0 .1% Outras 
Pentecostai s 
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Congregação Cristã 1910 USNSP 1.4% Outras 
Pentecostais 

Pentecostal Assembléia de 1982 RJ 0.2% Outras 
Deus Pentecostais 

Casa de Oração Para Todos os 1988 RJ 0. 1% Outras 
Povos Pentecostai s 

Projeto Vida Nova 1989 RJ 0. 1% Outras 
Pentecostais 

Assembléia de Deus Restaurada 1990 RJ 0. 1% Outras 
Pentecostais 

Evangelho Quadrangular 1953 USA 1.5% Outras 
Pentecostais 

O Brasi l Para Cristo 1956 SP 0.3 % Outras 
Pentecostais 

Nova Vida 1960 RJ 2.0% Outras 
Pentecostais 

Deus é Amor 1962 SP 1.3% Out ras 
Pentecostais 

Casa da Bênção ( ITEJ ) 1964 MG 1.3% Outras 
Pentecos tais 

Socorrista 1973 RJ 0 .1% Outras 
Pentecostai s 

Igreja da Graça 1980 RJ 0 .3% Outras 
Pentecostai s 

Cristo Vive 1986 RJ 0.8% Outras 
Pentecos tai s 

Internaciona l da Bênção 1989 RJ 0 .2% Outras 
Pen tecos tai s 

Templo da Bênção 199 1 RJ 0 .1 % Outras 
Pentecostai s 

Igrej a Universal da Graça de 1992 RJ 0.1% O utras 
Deus Pen tecostais 

Outras Pentecostais - RJ 7 .8% Out ras 
Pentecostais 

Congregacional Bíb li ca 1983 RJ 0. 1% Renovadas 

Congregaciona l Renovada 1990 RJ 0 .2% Renovadas 

Igreja Cristã Maranata 1970 ES 0.2% Renovadas 

Maranata (AMEM) 1972 RJ 1.1 % Renovadas 

Presbi teriana Renovada 1975 PR 0. 1% Renovadas 
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Igreja Evangélica Maranata 1979 RJ 0. 1% Renovadas 

Metodi sta Wesleyana 1967 RJ 1.6% Renovadas 

Igreja Evangéli ca da Renovação 1976 RJ 0 .1% Renovadas 

Metodista Pentecostal 1982 RJ 0. 1% Renovadas 

Restauração 196 1 RJ 0 .2% Renovadas 

Batista CBN (Convenção Ba- 1965 RJ 0.3 % Renovadas 
ti sta Nacional) 

Batista Pentecostal 1982 RJ 0.1% Renovadas 

Igreja Evangélica 1983 RJ 1.0% Renovadas 

Batista Renovada (Igreja do 1983 RJ 1.1 % Renovadas 
Calvário) 

Igreja Evangélica Vida Nova 1988 RJ 0. 1% Renovadas 

Nazareno 1958 USA 0.2% Renovadas 

Uni versal 1977 RJ 16.4% Uni versal 
do Re ino de 
De us 
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II. I NDICADORES SOCIAIS 

1. Renda, educação, cor e diferenças denominacionais 

Os cinco conjuntos denominacionais reúnem fiéis de todos os 
níveis na hierarquia social. Estas igrejas são estruturas de integração 
vertical que atravessam a sociedade por inteiro. Articulam pessoas di
ferenciadas quanto à renda, à educação e à cor em torno a um con
junto comum de práticas eclesiais. 

Por outro lado, as denominações são diversamente compostas 
quanto a estes indicadores. Distribuindo-as num gradiente, encontra
mos, num extremo, a Uni versal com a maior porcentagem de pessoas 
mais pobres, menos educadas e de cor negra. No outro extremo, as 
Históricas mostram maior presença de pessoas com uma renda superi 
or, maior nível escolar e de cor branca ou parda. Entre os extremos, 
por ordem, a Assembléia, Outras Pentecostais, Históricas Renovadas e 
Batista. Apesar de soprar em todas as direções da sociedade, parece 
claro que o cari sma pentecostal expande-se mais nas bases da estrutu
ra sócio-econômica. 

Tabela 3- Renda, escolaridade e diferenças de cor 
Uni ver- Assem- Reno- Outras Batista Históri- Total 

sal bléia v adas Pentecos- c as 
tais 

(N=218) (N=411) (N=98) (N=237) (N=245) (N=l23) (N=1332) 

Renda 

Até 2 S.M. 63% 62% 59% 58% 5 1% 45% 57% 

De 2 a 5 S.M. 28% 30% 29% 30% 38% 36% 32% 

Mais de 5 9% 8% 12% 12% 11 % 19% 11 % 
S. M. 

Escolaridade 

Até 4 anos 50% 42% 30% 42% 35% 25% 40% 

De 5 a 8 anos 35% 36% 35% 32% 33% 33% 34% 

9 anos ou mais 15% 23% 35% 26% 32% 42% 26% 

Cor 

Branca 40% 44% 48% 55% 60% 54% 49% 

Negra 24% 22% 2 1% 13% 13% 11 % 19% 

Parda 36% 34% 3 1% 32% 27% 35% 32% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 
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A associação entre diferenças sociais e denominacionais 
prolonga uma tendência do protestanti smo desde os tempos da Re
forma . Rompida a sacralidade da hierarqui a ec les ial (tese do Sa
cerdócio Universal dos Crentes, que negava qualidade sac ramental 
à ordenação dos pastores), a igreja passou a se subdi vidir segundo 
tendências teológicas e rituais. Estas subdi visões, por sua vez, 
combinaram-se a outras diferenciações quanto a gênese, caracte
rísticas sócio-econômicas, diferenças nac ionai s, étnicas, etc . O 
mapa das denominações evangélicas expressa e conforma os mapas 
das histórias sociais em que se envolveram. 

Gráfico 1 -Faixas de renda por Denominação 
(em Salários Mínimos) 
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Não se trata, porém, de uma correlação simples . Já vimos 
que os seis conjuntos denominacionai s aqui diferenciados fazem 
adeptos em todos os níveis sociais. E por outro lado, se compara
mos, por exemplo, a Universal e a Assembléia, bastante próximas 
quanto aos pesos relativos de renda, educação e cor, encontramos 
diferenças profundas de natureza ecles ial atuando no interior de 
uma mesma faixa sócio-econômica. Assembléia e Universal ten
dem a recrutar os seus membros nas mesmas classes soc iais, mas 
oferecem-lhes alternativas eclesiais diversas e por vezes, mesmo, 
divergentes . Este ponto é importante: abre a questão da re levância 
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específica das opções denominac ionais para outros níveis do compor
tamento, como a participação cívica ou as práticas reprodutivas. 

Os Gráficos 2 e 3 fazem a comparação entre evangélicos e a po
pulação em geral quanto à escolaridade e quanto à renda. O contraste é 
dramático. O perfil dos evangélicos diferencia-se pela concentração de 
pessoas menos educadas e de menor renda. Vale, pois, repetir uma 
afirmação feita a partir dos dados do CIN: o crescimento notável dos 
evangélicos decorre, sobretudo, de escolhas feitas pelos pobres. 

Gráfico 2 
Evangélicos/ População em geral quanto à escolaridade 
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Gráfico 3 - Evangélicos/ População em geral quanto à renda 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

26 

57% 

Evangélicos 
do Novo 

Nascimento 

Fontes : Novo Nascimento · ISER 
Censo 1991 - IBGE 

Censo 1991 

C Até 2 S. M 

• oe 2 a 5 S.M 

O Mais de 5 S.M 



III. P ARTICIPAÇÃO RELIGIOSA 

O protestanti smo chegou ao Bras il há mais de um século. 
Tem história e tradição local. Mas hoje é uma reli gião jovem, fo r
mada em sua maioria por pessoas que a ela se j untaram por uma 
adesão voluntária. Isto é verdade para o conjunto do universo pes
qui sado, mas repercute diferencialmente pe las denominações. 

1. Criado em igreja evangélica? 

Cerca de 70% dos evangélicos do Grande Rio não nasceram, 
nem fo ram criados num lar evangélico. Esta é a medida impress io
nan te da dinâmica de conversão nas últimas décadas. V isto pelo 
outro lado, veri ficamos que a memóri a mais profunda da doutrina, 
dos ri tos, das práticas instituc ionais e dos costumes comportamen
ta is característicos do protestantismo no Bras il é sustentada hoje, 
no Rio, em números gerais, por apenas 30% dos membros. 

No entretanto, o peso da memória distribui-se de forma de
sigual pelas denominações : entre as Hi stóricas, a maiori a (52%) 
passou pe la infância e a adolescência assimilando as mensagens 
veicul adas pelo protestanti smo; enquanto apenas 5% dos fiéis da 
Uni versal foram cri ados numa igrej a evangélica. A Assembléia 
(35 %) e a Bati sta (38 %) contam com um lastro de tradição ac ima 
da médi a geral, enquanto as Hi stóricas Renovadas (26%) e as Ou
tras Pentecostais (25 %) estão abaixo da média a este respeito. É si
gnificati vamente diverso, pois, o balanceamento entre membros 
soc ializados na igreja e os que nela entraram j á na idade adulta. 
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Gráfico 4 Criado em igreja evangélica 
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O Gráfico 5 diferencia entre os que foram criados na igreja e 
os que não o foram, segundo a idade dos entrevistados. O resultado 
faz sentido e corrobora o cenário de uma forte dinâmica de conver
são . Já que se trata de um crescimento recente, quanto mais idosa a 
pessoa, maiores as chances de ela ter entrado na igreja não pelo nas
cimento, mas pela conversão. Confirmando o que já se disse sobre a 
atração de jovens, impressiona o dado de 44% das pessoas entre 16 e 
20 anos estarem na igreja devido a uma adesão voluntária. 
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Gráfico 5 
Criado em igreja evangélica segundo grupos de idade 
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A Tabela 4 introduz a variável "escolaridade" na distinção entre 
os que foram criados na igreja e os que a ela aderiram pela conversão 
em idade adulta. O resultado é significativo: quanto mais escolarizado, 
maior a chance do fiel ter nascido e crescido na igreja. Isto sugere que 
a maior expansão conversionista tem ocorrido nas faixas menos edu
cadas da população. Corresponde ainda ao fato de que as igrejas His
tóricas, de maior profundidade temporal no Brasil, concentraram o seu 
recrutamento nas classes assalariadas e médias. As missões protes
tantes distinguiram-se, inicialmente, pelo investimento na educação 
secundária, profissionalizante e superior. 

Tabela 4- Criado em igreja evangélica por escolaridade 
Até 4 anos De 5 a 8 9 ou Total 

anos mais 

N % N % N % N % 

Sim 103 20% 149 33% 148 42% 400 30% 

Não 423 80% 308 67% 20 1 58% 932 70% 

526 100% 457 100% 349 100% 1332 100 % 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 
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2. Há quanto tempo convertidos? 

O ponto anterior é retomado dramaticamente. Aos que não 
nasceram na igreja, indagamos há quanto tempo haviam sido con
vertidos. Metade deles está na igreja há menos de seis anos e 28% 
foram convertidos há menos de três. Entre os anos oitenta e no
venta, o ri tmo das conversões ganhou uma velocidade extraordiná
ria. Segundo o Censo 9 1, a população evangélica no Grande Rio é 
de 12%, ou seja, algo em torno de I ,2 milhão de indi víduos. To
mando este número como referência; considerando que 70% deles 
entraram na igreja pela conversão, dos quais 28% foram converti
dos nos últimos três anos, chegamos à estimati va de que, entre 
1992 e 1994, cerca de 250 mil indi víduos tornaram-se evangélicos 
no Grande Rio, ou se ja, em média, 80 mjl por ano. 

As dife renças denominacionais reforçam o padrão já identi
f icado: a maiori a dos convertidos que freqüentam a Uni versal 
(66%) o foram há menos de seis anos; mas é o inverso que ocorre 
na Assembléia e nas Outras Pentecostais: entre estas, a maioria dos 
convertidos está numa igreja evangélica há mais de sete anos (56% 
e 58%, respecti vamente) . 

Tabela 5 -Tempo de conversão por denominação 
Assembléia Batista Un iversal Históricas/ Outras 

Renovadas Pentecostai s 

Até 3 anos 26% 23 % 35% 30% 24% 

De 4 a 6 anos 18% 15% 31 % 26% 18% 

De 7 a 9 anos 8% 17% 13% 12% 15% 

lO ou mais 48% 45% 2 1% 32% 43% 

Fonte: Novo Nasci mento- !SER 

Veteranos, novos e novíssimos 

A expansão acelerada dos evangélicos nos últimos anos e a 
multiplicação de novas igrejas suscita, portanto, a indagação sobre 
o impacto de tão rápida expansão sobre a densidade eclesial das 
denorrunações. Os Gráfi cos 6 e 7 oferecem um subsídio para o es
tudo desta questão. Agrupam os fié is de cada conjunto denomina-
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cional, distinguindo os que foram criados na igreja, os que foram 
convertidos há mais de dez anos e os que o foram há menos de dez. 
As figuras mostram diferenças importantes: de um lado, Históricas, 
Batista, mas também a Assembléia evidenciam uma maioria expres
siva de membros que foram criados na igreja ou a ela convertidos há 
mais de dez anos. No outro extremo, temos a Universal, com uma 
expressiva maioria de membros novíssimos, convertidos há menos 
de dez. Entre elas , numa situação intermediária, as Outras Pentecos
tais e as Renovadas. Impressiona a informação de que cerca de me
tade dos membros das Renovadas está na igrej a há menos de dez 
anos . As rupturas denominacionais que lhes deram origem são ani
madas, pelo que se vê, por um intenso trabalho evangelizador. 

Gráfico 6-Tempo na igreja por denominação (1) 
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Gráfico 7 Tempo na igreja por denominação (2) 
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Observa-se nos Gráficos 6 e 7 que a barra dos recém
convertidos é quase sempre mais longa que a dos convertidos há 
mais de dez anos. Isto significa que a expansão recente mobilizou e 
renovou o campo evangélico por inteiro. Seu impacto no ro l de 
membros, no entanto, foi claramente diferenciado segundo as deno
minações. A Batista e a Assembléia mostram o desenho mais equil i
brado, com as três categorias de membros guardando entre si uma 
relativa equivalência. As Históricas, de maior base, estreitam no 
meio (convertidos há mais de 10 anos) e ampliam-se com as conver
sões recentes. As três, Bati sta, Assembléia e Históricas, com cerca 
de 34% de membros recém-convertidos, possuem um lastro tradici
onal de cerca de 66% dos membros. Renovadas e Outras pentecos
tais equilibram-se, meio a meio, entre veteranos e novos de um lado 
e novíssimos de outro. Distingue-se a Uni versal, como uma igreja 
praticamente sem base de tradição, formada em sua vasta maioria 
(73%) por fi éis recém-convertidos. 
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3. Pescaria de almas 

Os membros atuais de qualquer denominação podem ser 
subdivididos em três categorias : 

• os que foram cri ados numa igreja evangélica; 

• os que foram convertidos por uma outra denominação e se 
transferi ram posteriormente para a denominação atual; 

• os que foram convertidos pela denominação onde estão. 

Consultamos os dados para distinguir entre as duas últimas cate
gorias. Podemos, ass im, conhecer melhor o processo de c resc i
mento das diversas denominações evangélicas . O resultado está 
nos Gráficos 8 e 9. 

Gráfico 8-
Membros convertidos pela própria denominação, por 
outra denominação ou criados na igreja (1) 
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Gráfico 9 - Membros convertidos pela própria denominação, 
por outra denominação ou criados na igreja (2) 
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Como se vê, todas estão evangelizando. Em todos os casos, 
o número dos convertidos pela própria denominação é s igni ficati
vamente superior ao número dos que foram absorvidos após a con
versão em alguma outra igreja. A Batista, as Renovadas e as Outras 
Pentecostais converteram diretamente cerca de metade dos seus 
membros. Mais exatamente, converteram e guardaram os novos 
membros nesta medida. As Históricas e a Universal, por outro 
lado, tipi ficam dois pólos contrastantes: as Históricas, com maior 
parcela de pessoas criadas na igrej a, reduzem a escala dos seus 
convertidos para cerca de um terço do total de membros. A Uni ver
sal, por outro lado, sem base tradicional , fez ela própria a conver
são de 70% dos seus fiéis . 

Vale ainda assinalar a coluna do meio nos Gráficos 8 e 9, 
que exprime o peso relativo daqueles que foram convertidos por 
outras denominações e depois dec idiram aderir à denominação 
atual. A Bati sta tem um perfil que merece ser singularizado: um 
número express ivo de pessoas criadas na igreja, um número igual
mente express ivo de convertidos próprios, e um número menor de 
adesões de pessoas convertidas em outras denomjnações. É o dese
nho de uma igreja que, embora descentralizada, possui uma forte 
identidade. A Assembléia, embora muito diversa em suas caracte-
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rísticas eclesiais, possui um perfil semelhante quanto a este ponto. 
As Renovadas, a Universal e as Outras Pentecostais, por outro 
lado, todas com menos base tradicional , compensam esta fragilida
de atraindo recém-convertidos de outras denominações. Cerca de 
um quarto dos membros destas igrejas foi convertido em alguma 
outra parte e depois escolheu de las participar. 

De onde vêm os novos evangélicos? 

Deixamos de lado aqueles que nasceram e cresceram numa 
igreja evangélica para avaliar a origem religiosa dos que foram 
convertidos. A maior parte (61%) vem do catolicismo, como é na
tural num país de ampla maioria católica. Mais revelador, contudo, 
é o alto índice de respostas (16%) que nos remetem ao Candomblé 
ou à Umbanda. É um número em muito superior ao apresentado 
pela população em geral para os entrevistadores do Censo. Segun
do a PNAD de 1988, último dado de que dispomos para a região 
metropolitana do Rio de Janeiro, apenas 2,5% declaram-se adeptos 
do Candomblé ou da Umbanda. Por tudo que sabemos, os números 
do IBGE são sob-representativos neste particular. Escondem, de 
um lado, o cuidado das pessoas em se declararem fiéis de religiões 
ainda marcadas pelo esti gma no mundo oficial; e compartilham, 
por outro lado, a ambigüidade dos freqüentadores dos terreiros de 
Umbanda e das casas de Candomblé quanto à natureza desta fre
qüentação. Para muitos, trata-se de uma questão de crença e de 
práticas rituais que não constituem, por si sós, uma identidade reli
giosa. No Brasil, como todos sabemos, é possível ser católico e 
freqüentar outras religiões. Assim, quando a mesma pergunta é 
posta para os novos evangélicos, livres agora para marcar sua dis
tância em re lação às crenças passadas, abre-se um espaço simbóli
co para a identificação do seu passado com a Umbanda ou o Can
domblé. Por outro lado, sabemos que a pregação mais recente de 
algumas denominações evangé licas tem sido agressivamente ori
entada para a crítica das religiões ditas "afro-brasileiras", o que 
poderia indicar, inclusive, uma superestimação da experiência "nos 
terreiros". 
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O índice dos novos evangélicos que se dizem provenientes 
do Espiritismo Kardecista (6%) também é superior ao encontrado 
para a população em geral na PNAD (3,2% ). A intuição nos diz 
que a subnotificação Kardecista não se deve tanto ao problema do 
estigma, já que esta religião é caracteristicamente intelectualizada. 
É bem verdade que o problema não desapareceu de todo, posto que 
a designação "Espírita" é freqüentemente utilizada num sentido 
generalizante, abrangendo também a Umbanda. Parece-nos, no 
entanto, que mais importante é o segundo ponto: muita gente cató
lica (e também de outras religiões) freqüenta eventualmente os 
Centros Espíritas e compartilha de boa parte de suas doutrinas sem 
que isto implique, para elas, identificarem-se como "Kardecistas". 
Seguindo estas considerações, somos inclinados a concluir que o 
índice acima da média de conversões no meio Espírita reflete uma 
atração especial das pregações evangélicas para estes meios. 

Gráfico 10 
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Repetir esta pergunta para cada um dos conjuntos denomi
nacionais oferece respostas interessantes. Desde logo, todos evan
gelizam em todas as religiões citadas e conseguem algum sucesso. 
Mas os pesos relativos são diferenciados . Os Batistas são mais 
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bem-sucedidos junto aos católicos, colocando-se aí acima da mé
dia; estão próximos da média quanto aos Kardecistas; e claramente 
abaixo no que se refere à Umbanda e ao Candomblé. A Assembléia 
aproxima-se da média quanto aos católicos e à Umbanda e Can
domblé, mas parece ter menos receptividade entre os Kardecistas. 
A Universal, por sua vez, tem mais sucesso junto à Umbanda e ao 
Candomblé; e as Outras Pentecostais com os Kardecistas. Os nú
meros relativos às Históricas e às Renovadas ficam registrados no 
Gráfico 1 1, mas são pequenos demais para justificarem um co
mentário específico. Os resultados apresentados neste Gráfico não 
surpreendem, mas eles evidenciam uma certa especialização na 
obra evangelizadora que deve ser considerada. Faz pensar em pos
síveis afinidades implícitas entre os diversos ramos do protestan
tismo, de um lado, e as demais religiões, de outro; e sugere com
plementariedades que valorizam o papel de cada ramo frente ao 
conjunto. Por exemplo, ainda que discordem dos métodos da Uni
versal, muitos evangélicos hão de atribuir valor à sua vocação para 
o proselitismo junto aos fiéis dos cultos Afro-Brasileiros. 

Gráfico 11 
Religião anterior dos novos convertidos segundo denominação 
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4. O drama da conversão 
Dramas são melhor caracteri zados por pesquisas qualitati vas. 

Fizemos, contudo, uma pergunta que há de ser aproveitada por ou
tros trabalhos: "Passava por sérios problemas na época da conver
são?" Supõe-se, com freqüência, que a conversão ocorra como uma 
solução para uma crise de vida. Um sistema de crenças perde sua 
eficácia, a pessoa ou o grupo sente-se desorientado, sofre com isto, e 
acaba por aderir a uma outra fé. A idéia da cri se de um sistema que 
leva à adoção de um outro em seu lugar permite que se passe, com 
facilidade, do plano pessoal para os planos sociológico e hi stórico de 
di scurso. O crescimento do cri stiani smo na antigü idade tard ia está 
associado em nossa memória histórica à cri se do império romano. O 
crescimento do pentecostali smo nos anos setenta, no Bras il , fo i as
sociado às condições críticas do processo migratório do campo para 
a cidade. As circunstâncias variam, mas a di alética conceituai impli 
cada se repete. Este gênero de explicação guarda uma óbvia analogia 
com o discurso religioso, onde o antes e o depois da conversão é 
descrito como uma passagem de uma ordem de trevas para uma or
dem de luz. Dá lugar, por outro lado, a explicações acusatórias em 
que argumentos psicossociais são utilizados para caracteri zar um 
ambiente de culto que, segundo se crê, beira à irrac ionalidade, onde 
escolhas são reduzidas a soluções (ou "pseudo-soluções") compen
satórias, como um celeiro de ilusões, ou, pior, de manipulações. As 
respostas à nossa pergunta sugerem, no entanto, uma outra linha de 
raciocínio. Ao contrário do que se poderia imaginar, quase metade 
dos novos conversas negou que sofresse problemas particularmente 
agudos no momento da conversão (Tabela 6) . É uma resposta que 
surpreende e que faz pensar. O drama e a dialética da cri se talvez 
não ofereçam uma boa narrativa para descrever a conversão de 45 % 
do universo pesquisado. Para estes, a adesão à fé evangélica talvez 
deva ser compreendida como uma escolha feita numa situação de 
vida "normal", em algu m sentido da expressão. A passagem à nova 
fé talvez deva ser descrita, nesses casos, em continuidade com valo
res e padrões já conhecidos e apreciados anteriormente. A adesão à 
fé evangélica faria sentido enquanto parte de um horizonte de vida j á 
conhecido. Sendo assim, para além da dicotomia "continuida
de/mudança", outras formas menos estereotipadas de explicação me
receriam ser exploradas. 
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Tabela 6 
Passava por sérios problemas na época da conversão? 

S im 

Não 

Total 

N % 
510 55 % 

410 45 % 

921 100 % 
Fonte: Novo Nascimento - Jser 

Entre os que, sim, associaram a conversão ao enfrentamento de 
uma grave crise pessoal, encontramos a predominância de três pro
blemas: Doença (34%), Conflitos Familiares (25 %) e o Álcool ( 15%). 
Sign ificativamente, embora o público entrevistado fosse majoritaria
mente pobre, apenas 8% das respostas associaram a mudança de fé à 
circunstância de graves problemas financeiros. O destaque da Doença 
nesta li sta é sugestiva da proximidade entre as enfermidades do corpo 
e as da alma na experiência desta população. 

Tabela 7- Que problema sofria na época da conversão? 
N % 

Doença 163 34% 

Conflitos famili ares 120 25 % 

Problemas de bebida 71 15 % 

Problemas emocionais 43 9% 

Prob lemas espirituais 44 9% 

Desemprego/probl. finan. 36 8% 

Total 477 100% 
Fonte: Novo Nascimento - ISER 
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5. "Vamos todos à casa do Senhor" 

A participação re ligiosa é um tema central da pesqui sa Novo 
Nascimento, e a primeira pergunta neste sentido é se o entrevista
do foi à igreja nesta semana. A resposta é quase sempre "s im". A 
taxa média de freqüentação semanal é de 85 %, com uma variação 
para menos entre as Hi stóricas (8 1 o/o) e para mais entre as Renova
das (9 1 %). Se os evangélicos no Grande Rio são 12% da população 
(censo 9 1), temos algo como um milhão de pessoas movimentan
do-se pela cidade toda semana para partic ipar de alguma ati vidade 
da igrej a. Se ampliamos o período para o mês, chegamos a 94% de 
participação mensal. 

Tabela 8 - Participou de atividade na igreja na semana ou no 
m ês, por denom inação 

Assem- Bati sta Uni ver- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia sal ricas v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=l332 

Mês( Semana) 94% 94% 96% 90% 98% 94% 94% 
(86%) (83%) (85%) (8 1%) (9 1%) (85%) (85%) 

Não participou 6 % 6 % 4 % 10% 2% 6 % 6 % 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Este níve l de freqüentação da igrej a diferencia os evangéli 
cos na cultura re ligiosa brasileira. Isto não significa, necessaria
mente, que sej am mais re ligiosos que os outros. Significa, sim, que 
a sua forma característica de praticar a reli gião implica freqüentar a 
Casa do Senhor toda semana. Católicos podem satisfazer sua de
voção acendendo velas em casa ou em lugares públicos, partic i
pando das festas de Santo, das procissões e romarias ou rezando 
em casa diante de uma imagem. Rituais domésticos ou que se pra
tiquem nas esquinas , nas praias, nas praças, no bosque expressam a 
religiosidade da Umbanda ou do Candomblé. Os evangélicos tam
bém oram em casa ou na rua, mas para e les nada substitui a fre
qüentação regular da sua igreja. O resultado é uma diferença ev i
dente no níve l de partic ipação ecles ial. A Tabela 9 compara evan
gélicos e católicos neste particular. Se levarmos em conta que os 
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católicos são 65% da população do Grande Rio (Censo 91), temos 
em torno de um milhão e cento e vinte e sete mil católicos presen
tes nas missas a cada semana. Em suma, no Rio de Janeiro, mesmo 
que o número total de católicos em relação a evangélicos apresente 
uma diferença volumosa, em termos de partic ipação semanal, os 
dois segmentos populacionais estão muito próximos. 

Tabela 9 - Participação eclesial de evangélicos e católicos no 
Grande Rio 

Semana 

Mês 

Evangéli co Católi co 

% % 

85 % 

94% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Pnad 1988 - IBGE 

18% 

40% 

A diferença quanto à freqüência na igreja tem implicações 
sociológicas profundas. A Reforma Protestante promoveu uma ra
di cal dessacralização da hierarquia ec les iástica. As instituições 
ecles iais continuam a ex istir, naturalmente, mas o seu valor tende a 
ser reduzido a uma dimensão funcional. Por isto, não há dificulda
des transcendentai s em romper com uma igreja exi stente e fundar 
uma outra. A "Igreja", no sentido profundo, não está na hierarquia 
e em seus rituais. Ela torna-se vi sível, apenas, no culto dos fi éis 
reunidos em assembléia. Em outras palavras, é a congregação local 
que dá substância ao sentido protestante de igreja. Vem daí a ten
dência "congregacional" que perpassa (com variações importan
tes) a maioria das denominações evangélicas . Ao se converter, 
portanto, o novo evangélico passa a fazer parte de uma congrega
ção da qual deve participar ati vamente, cumprindo uma série de 
obrigações . Dentre elas, a primeira, de estar presente. Desta forma, 
os evangélicos promovem uma intensa sociabilidade em torno ao 
culto, fazendo da igreja uma forma de associação voluntária. Há 
mesmo quem remeta as origens do associati vismo moderno às 
congregações protestantes. 
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A participação voluntária em atividades coletivas é um tema 
que ganha destaque nos tempos modernos . Difere dos compromis
sos que são dados pelo nasc imento, como ocorre nas relações de 
parentesco, e também de pertencimentos resultantes de eventos ou 
re lações transcendentais. Vai-se ao astrólogo buscar informação 
sobre o mapa astral que nos condic iona a ex istênc ia, à Yalorixá 
para descobrir a estrutura mística que nos fez a Cabeça, pede-se 
proteção ao Anjo da Guarda ou ao Santo de devoção. São relações 
que antecedem a vontade humana e condicionam a sua liberdade. 
O individualismo moderno, no entanto, tende a reduzir o significa
do das relações herdadas, realçando, ao invés, a soberania da von
tade . As participações mais valori zadas passam a ser percebidas 
como atos de consciênc ia resultantes de uma adesão voluntária. O 
assoc iativismo é uma expressão sociológica desta tendência, que 
dá forma, justamente, a agrupamentos voluntariamente constituí
dos. Ao tornarem-se sóc ias de uma associação, as pessoas imagi
nam cumprir um ato de sua inteira responsabilidade. São muitos, 
no entanto, os tipos de assoc iação, e, com freqüência , dolorosa
mente di vergentes. A história moderna dá testemunho da variedade 
possível de movimentos voluntári os e das suas contradições. 

A Reforma Protestante contribuiu para esta grande transfor
mação cultural. Pôs em questão o va lor sacramental do bati smo dos 
recém-nascidos e sobrevalori zou, ao invés, a profi ssão de fé que as 
pessoas são chamadas a faze r a partir da adolescência. O rito que 
no catolicismo era definido como uma confirmação do pertenc i
menta à igreja tornou-se um verdadeiro ato de ingresso, feito já 
em nome próprio e em plena consciência. A gravidade da questão 
pode ser evocada pelo fato de que o primeiro grande conflito inter
no à Reforma, suscitado pelos "anabatistas", girava em torno da 
ex igência mais rad ical de um novo bat ismo, já em idade adulta, 
para que as pessoas pudessem ser reconhec idas como "cri stãs". 
Estas lembranças hi stóricas são pertinentes, posto que é a partic i
pação religiosa dos evangélicos que devemos investi gar. Sua fre
qüência semanal à igreja, como foi sugerido, é expressão de uma 
religiosidade que sobrevalori za o compromi sso voluntário dos fi
é is, do qual se fa la e o qua l se celebra, intensamente, a cada culto. 
Mas as formas de participação são múltiplas e diversas, eventual
mente mesmo divergentes. 
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O Culto dominical e o culto de libertação 

O protestanti smo brasile iro é herde iro, em ampla maioria, do 
norte-americano. Recebeu dele a ênfase ao culto de domingo, o di a 
de descanso e de render glórias ao Senhor, herdado, por sua vez, 
com transformações romanas, do Judaísmo, e que contrasta com os 
di as de trabalho mundano. A igreja católica, tradicionalmente, abre 
as suas portas e celebra mi ssa em horas canônicas todos os dias; os 
evangéli cos , ao invés, e sobretudo na tradição puritana, trabalham 
duro durante a semana, e vão à igrej a ao domingo . É uma divi são 
que, até mesmo pe lo contraste, expressa uma valori zação do tempo 
do trabalho que é característi ca da ética protestante. 

Mas como os evangélicos de hoje, no Bras il , di stribuem o 
seu tempo entre a " igrej a" e o "mundo"? Não temos resposta deta
lhada para esta pergunta, mas podemos anotar uma importante va
ri ação: se 85% vão à igreja por semana, apenas 62% o fazem, em 
médi a, aos domingos . Pe lo que sabemos de pesqui sas qualitati vas, 
e o survey o corrobora, expande-se aqui a tendência de di stribuir as 
ati vidades pe los di as e noites, envolvendo boa parte dos fi éis duas, 
três ou mais vezes por semana. Algumas igrej as, como a Uni versal , 
reali zam diversos cultos, todos os di as . A distribuição do tempo 
não tem a c lareza puritana, do "asceti smo intramundano", de que 
nos falava Max Weber. 

Em contraste com o culto de domingo, marcado pelo signo 
do (descanso do) trabalho, a prática dos fi é is destaca um outro tipo 
de culto: de cura de doenças e/ou de " libertação" (este, com a ex
pul são de demônios). Na média geral, 39% dos evangélicos do Rio 
freqüentam a cada semana um culto deste tipo, porcentagem que se 
e leva para 54% se a escala é mensal. São cultos que ocorrem du
rante a semana, com freqüência às sextas- feiras , numa re iteração 
do va lor simbólico deste dia em que. segundo a tradição católica da 
Paixão, Cri sto foi crucifi cado. A "Cura" não é apenas física, como 
o define a medic ina cient ífica; e la implica dimensões espi rituais e 
re lações próx imas como se dão na famíli a ou na igrej a. Mas dra
mati za justamente a ex pressão física das falhas de caráter e de re la
cionamento que caracteri zam a humanidade pecadora. Ocorre, in
c lusive, que a cura sej a percebida como uma evidência do "novo 
nasc imento" que é dado com a conversão. Ocorre, ainda, que a 
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cura propiciada pela obra do Espíri to Santo seja fruto de um ato de 
"Libertação" . Livre dos espíritos malignos que nos consomem a 
alma e o corpo, a pessoa é projetada num caminho sadio de vida. 
Associando a doença aos malefícios da possessão, cultos como es
tes dramatizam sobremodo o confronto entre a mensagem evangé
lica e os sincreti smos religiosos afro-católico-kardec istas. 

Ressalte-se, contudo, que estes comentários não valem para 
todas as vertentes . Bati stas e Hi stóricos pouco freqüentam os cultos 
de cura e libertação ( 12% e 19%, respecti vamente, por semana) ; e 
a Uni versal, por outro lado, mostra uma di ferença marcante em re
lação aos padrões protestantes tradicionais: os fi éis da Uni versal 
são mais freqüentes nos cultos de cura e libertação (65%) do que 
nos cultos dominicais (56%). No mês, 83% da Universal partici
pam de ao menos um culto de cura e libertação; a Assembléia, 
guardiã do pentecostali smo tradicional no Bras il (do iníc io do sé
culo), valoriza mais o domingo; as Renovadas equilibram uma alta 
freqüência dominical (63 %) com uma igualmente alta presença nos 
cultos de cura e libertação (44%); e as Outras Pentecostais aprox i
mam-se da inversão dos padrões, com números inferi ores à média 
para os domingos (59%) e superiores à média para os cultos de 
cura e libertação (5 1%). Dito isto, vale ressaltar a tendência pente
costali zante no interior das denominações de origem mais próx ima 
à Reforma européia: na escala mensal, 23% dos batistas, 28% dos 
fié is das igrejas históricas e 65% das hi stóricas renovadas fre
qüentam cultos de cura e libertação. 
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Tabela 10 - Participou de culto dominical e/ou de culto de 
cura & libertação 

Assem- Bati sta Uni ver- Hi stóri - Reno- Outras Total 
bléia sal c as v adas Pente-

costa is 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Participou de: 

Culto Dominical 

Mês 82 % 87 % 75 % 81 % 88 % 77 % 81 % 

(Semana) (62%) (68%) (56%) (62%) (63%) (59%) (62%) 

Não participou 18% 13 % 25% 19% 12% 23% 19% 

Culto de Cura & 
Libertação 

Mês 55 % 23% 83% 28 % 65 % 65 % 54 % 

(Semana) (40%) (12%) (65 %) (19%) (44%) (5 1%) (39%) 

Não participou 45 % 77 % 17 % 72 % 35 % 35 % 46 % 

Fon te: Novo Nascimento- lser 

Gráfico 12- Participou de culto de cura e/ou libertação 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% C Mês 

0% 
• Não Participou 

~ 
"' ~ ~ ·c o ::::> 

Fonte: Novo Nascimento - !SER 

45 



A Oração e o estudo 

Não é só pelo culto que os irmãos vão à igrej a. Há reuniões 
admjni strativas e de soc iedades, ensaios do coral , festas e outras 
programações. Entre e las, duas se destacam pela sua regul aridade e 
importância: as reuni ões de oração e a escola dominical. A "ora
ção", como os evangélicos a praticam, é um diálogo interior com 
Deus. Difere do "mantra", cuj a repet ição tem o sentido paradoxal 
de esvaziar o pensamento. Na oração, ao contrári o, espera-se que 
os fiéis digam os seus sentimentos da forma a mais verdadeira. Di
fe re também da "reza" cató lica, uma vez que esta faz a repetição de 
fórmulas canônicas e trad ic ionais, expressando idéias e sentimen
tos comuns que foram consagrados pelo tempo. Na oração dos 
evangélicos, ao invés, espera-se uma fala espontânea e individual 
de quem ora, com a qual os irmãos se identificam através de inter
je ições como "Amém'", "Ale lui a '", "S im, Senhor!" E mais: os fi
éis acreditam que Deus responde às orações sob uma forma per
ceptíve l pelos sentidos interiores que chamamos "a linguagem do 
coração" . Ocorre, inclusive, e sobretudo em meios pentecostais, 
que a resposta se faça explícita. Haverá entre os fi é is em oração, 
nestes casos, um irmão ou irmã (quase sempre " irmã") que tenha o 
dom de interpretar as mensagens divinas, e então profetizar. É 
também costumeiro que a presença do Espírito Santo leve alguns 
irmãos a expressarem-se em línguas estranhas, repeti ndo a experi 
ênc ia feita pelos apóstolos no Pentecostes . E sempre, os assuntos 
que importam aos irmãos reunidos são trazidos ao grupo, diante de 
Deus, nas orações. Serão aflições pessoais, bênçãos recebidas, pro
blemas vividos pela comunidade, seja e la local ou mais ampla, de
safios enfrentados pela igreja, e ass im por di ante . Não se fala de 
qualquer coisa, naturalmente, mas, em princípio, tudo que se tenha 
a di zer diante de Deus pode e deve ser dito. Diferentemente dos 
cultos, onde a palavra do pastor tem o lugar central, é comum (em
bora com muitas exceções) que as reuni ões de orações sejam diri
gidas por irmãos e irmãs le igos; e com freqüência e las di stribuem a 
pal avra eqüanimemente pelos presentes. Nas reuniões de oração, o 
direito à voz é mais ampl amente di stribuído, e na sua dinâmica ou
tras lideranças se destacam, pelos dons que o carisma difunde gra
ciosa e arbitrariamente. 
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A Tabela 11 mostra-nos que, em média, 59% dos evangéli
cos do Rio de Janeiro participam, ao menos, de uma reunião de 
oração por semana. É quase um milhão de fiéis orando em grupo. 
Na escala mensal, temos 76% de participação nas reuniões de ora
ção. Sem dúvida, esta é uma igreja animada pelo poder da oração. 
Discriminando pelas denominações, encontramos que a Assem
bléia, a Universal e as Renovadas praticam as reuniões de oração 
num nível acima da média, enquanto a Batista e as Históricas o fa
zem num nível abaixo da média. 

Tabela 11 

Participação em reunião de oração por denominação 
Assem- Batista Uni ver- Históri- Renova- Outras Total 
bléia sal c as das Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Mês 77 % 69% 80% 69% 85% 76% 76% 

(Semana) (61 %) (49%) (67%) (55%) (66%) (59%) (59%) 

Não 23% 31% 20 % 31% 15 % 24 % 24 % 

participou 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Outra atividade que se destaca é a Escola Dominical . A 
cada domingo, geralmente pela manhã, antes do culto, a igreja é 
distribuída em classes de estudo da Bíblia. Distribuem-se, geral
mente, por grupos de idade, uma boa Escola sendo capaz de ofere
cer abordagens especializadas para as crianças, os jovens e os 
adultos. Algumas, maiores, subdividem-se em grupos temáticos. 
Sendo esta uma atividade tradicional , as igrejas mais organizadas 
dispõem, inclusive, de material didático especialmente produzido. 
Os professores são irmãos de maior experiência, com freqüência 
leigos com um nível mais elevado de escolarização, homens e 
mulheres . As classes costumam ser participativas, dando lugar a 
comentários descontraídos e a eventuais diferenças de opinião . As 
Escolas Dominicais são um instrumento fundamental para a difu
são de uma cultura bíblica evangélica. Contrastam com as Reuni
ões de Oração pelo seu caráter mais racional e intelectualizado. 
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Começam e terminam por uma oração, mas funcionam segundo 
modos típicos da escolarização. 

Segundo a Tabela 12, 44% dos evangélicos freqüentam, em 
média, a Escola Dominical por semana, ou 60% por mês; mas o 
número eleva-se consideravelmente entre as denominações de 
maior profundidade histórica: 56% na semana entre os Batistas, 
53 % entre as Históricas, 57% entre as Renovadas. Estas últimas, 
caracteristicamente, combinam a alta freqüentação na Escola com 
uma alta partic ipação nas Reuni ões de Oração. A Assembléia, 
pentecostal de passado mai s longo e maior consolidação institucio
nal , também participa da Escola num nível acima da média (47%), 
enquanto a Universal é a que menos valoriza este tipo de atividade 
educativa (27%). 

Tabela 12 
Participação em escola dominical, por denominação 

Assem- Batista Univer- Hi stóri- Reno- Outras Total 
bléia sal c as vadas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=l332 

Mês 62 % 74 % 38 % 67 % 74 % 49 % 60 % 
(Semana) (47%) (56%) (27%) (53%) (57%) (34%) (44%) 

Não participou 38 % 26 % 62% 33% 26 % 51 % 40 % 

Fonte:Novo Nasci mento - lser 

A evangelização e o serviço 

Os fiéis são regularmente chamados a participar dos traba
lhos que a igreja faz para fora de si mesma, "no mundo". A re ligio
sidade evangélica é ativa. Não se satisfaz na contemplação. E a ati
vidade maior é, sem dúvida, a "evangelização": ganhar mais almas 
para Jesus. Caracteristicamente, a palavra que denota uma atualiza
ção do Evangelho e suas mensagens veio a significar "conqui sta de 
almas" . A ordem de Cri sto, "Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura", é freqüentemente citada, impli cando in
clusive uma certa concepção do tempo hi stórico. Ganhou fôlego no 
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Brasil a doutrina de que a segunda vinda do Mess ias estaria cond i
c ionada pela prévia rea lização desta tarefa. Esta concepção não é 
adotada por todas as denominações, nem interpretada de forma 
unânime, mas tem um destaque inequívoco. O "trabalho evangelís
tico" é, dentre todos, o mais valorizado. Nele se expressa, na per
cepção comum, a qualidade altruística da igreja, que, ao invés de se 
guardar como um clube fechado , se define pela missão de levar "a 
palavra da salvação" a todas as pessoas. Evangelizar nas praças, 
em hospitais ou pri sões, na escola ou na empresa, no esporte, no 
carnaval, em finados, no corpo a corpo do encontro pessoal ou em 
grandes aglomerações, esta é a mi ssão maior. 

Todo culto é evangelizador, ou ao menos deve conter esta 
dimensão, pois é sempre possível que haja entre os presentes al
guém que esteja pronto para se entregar a Jesus . Toda ação, mesmo 
a mais corriqueira, tomando suco no bar ou conversando com os 
colegas, deve ser concebida como "um testemunho" cuja mensa
gem é evangeli zadora. Indagamos, contudo, mais especificamente, 
pela participação em trabalhos evangelísticos formalmente organi
zados pela igreja. A Tabela 13 nos diz que, em média, 24% do 
povo evangélico do Rio participam de alguma ação evangelizadora 
por semana, sendo 40% por mês. É um índice notável de militância 
que, em outros contextos, seria chamado "propagandístico" - um 
em cada quatro , ou quase quatrocentos mil indivíduos, divulgando 
a mesma mensagem, semanalmente, no Grande Rio. 

A Assembléia, a Batista, as Históricas e as Renovadas mobili
zam os seus membros para trabalhos evangelísticos num nível acima 
da média; enquanto as Outras Pentecostais e sobretudo a Universal o 
fazem em escala menor. Surpreende esta informação quanto à Univer
sal, que justamente, hoje, parece ser a mais agressiva no combate pe
las almas. A explicação talvez esteja em suas características eclesiais: 
cultos de massa, centralizados pela liderança pastoral, e o uso intensi
vo dos meios de comunicação eletrônica. 
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Tabela 13 - Participação em trabalhos evangelísticos 
Assem- Batista Universal Históri- Renova- Outras Total 

bléia c as das Pente-
costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Mês 40% 45% 28% 41% 50% 41% 40% 
(Semana) (27%) (25%) (18%) (24%) (27%) (2 1%) (24%) 

Não participou 60% 55% 72% 59% 50% 59 % 60 % 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Mas o testemunho se dá, também, pelo serviço. A tradição 
cristã valoriza o trabalho pelos mais necessitados como expressão 
ativa do amor ao próximo, categoria central em seu discurso religi
oso. As denominações históricas, animadas por missões norte
americanas a partir dos anos vinte, deram grande destaque ao tra
balho educacional, criando escolas e facu ldades que contribuíram 
para a modernização do ensino no país. Há clínicas e hospitais de 
renome que remontam a estas origens. Mas a onda pentecostal , 
com sua ênfase característica na vivência espiritual e na evangeli
zação, deslocou os colégios para um segundo plano. Sua origem 
pobre, distante das competências escolares próprias às elites missi
onárias, contribuiu igualmente para este deslocamento. Comparan
do-se com o catolicisimo ou com o espiritismo kardecista, por 
exemplo, é notório que os evangélicos fazem muita igreja, mas 
pouca obra social. No entanto, se as obras são relativamente pou
cas, ainda assim encontramos um número expressivo de trabalho 
voluntário de assistência social entre evangélicos . Como se vê na 
Tabela 14, 20% dos evangélicos do Rio dão algum tempo de tra
balho no serviço aos necessitados por semana. O percentual au
menta para 35% na escala do mês . Serão uns trezentos mil presta
dores de serviços sociais na semana e mais de quinhentos mil no 
mês. São serviços modestos, na maioria dos casos, mas que res
pondem a necessidades efetivas e que se avolumam com a escala 
dos recursos humanos aplicados. 

Comparando as denominações, percebemos que a Batista e 
as Renovadas destacam-se com um nível de serviços sociais vo
luntários acima da média; enquanto a Universal fica no pólo opos-

50 



to , com a menor participação neste tipo de trabalho. Observe-se, no 
entanto, que os dados desta pesqui sa foram recolhidos antes que a 
Uni versal lançasse uma versão sua da "Campanha contra a Fome" . 

Tabela 14- Participação em serviços sociais aos necessitados, 
por denominação 

Assem- Batista Uni ver- Hi stóri- Renova- Outras Total 
bléia sal c as das Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Mês 37 % 40% 26 % 36% 42 % 32 % 35 % 

( Semana) ( 19%) (24%) ( 17%) (2 1%) (25%) ( 17%) (20%) 

Não parti cipou 63 % 60 % 74 % 64% 58 % 68 % 65 % 

Fonte:Novo Nascimento - lser 

6. Os dons do Espírito 

A palavra "pentecostal", como sabemos, remete à experiên
cia extraordinária vivida pelos apóstolos em segu ida à ascenção de 
Cristo aos céus. Sentindo-se desamparados e desorientados, os 
apóstolos reunidos recebem a visitação de uma Língua de Fogo, 
expressão da força divina, que veio a ser identificada pela teologia 
como a Terceira Pessoa de um Deus que, paradoxalmente, é uno e 
trino, ao mesmo tempo. Com a partida do Filho, é no Espírito ine
fáve l que os apóstolos devem buscar forças para a grande obra de 
falar à humanidade, na antecipação do Fim dos Tempos . O catoli
cismo interpretou a sucessão apostólica num sentido sacerdotal, 
atribuindo à função do Bispo o poder místico de constituir e cuidar 
da Igreja ao longo do tempo, até o Fim. Recusando a tradição cató
lica, a Reforma fez abstração do tempo histórico, chamando a uma 
volta aos textos sagrados e às experiências fundadoras . O movi
mento pentecostal , por sua vez, retoma o desafio posto pela Re
fo rma, sobrevalorizando o Pentecostes, momento fundante da 
Igreja. E em continuidade com o princípio do sacerdócio uni versal 
dos crentes, abre a experiência dos apóstolos para o conjunto dos 
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fiéis. O "batismo de fogo", que faz a conversão profunda, traz para 
os crentes a possibilidade de serem ungidos com os Dons do Espí
rito, recebendo então os "carismas" que se manifestam em atribu
tos extraord inários. No Grande Rio, metade dos evangélicos di z 
ter recebido, pessoalmente, um Dom do Espíri to Santo. 

A distribuição denominacional dos dons carismáticos evi
dencia quão influente tem sido a expansão pentecostal. Pratica
mente ausentes da prática cultual trazida pelos mi ssionários das 
denomjnações hi stóricas, Batista inclusive, as manifestações extra
ordinárias do Espírito Santo são freqüentes hoje, no Rio, em quase 
todo o universo evangélico. Na nossa class ificação, as Históricas 
(39%) e a Batista (46%) estão, coerentemente, abaixo da méd ia, 
mas em níveis de freqüência que generalizam o fenômeno em suas 
hostes. A Assembléia destaca-se, por outro lado, como a denomi
nação com o índice mais elevado de membros (57%) que preten
dem possuir Dons do Espírito Santo. 

Tabela 15- Recebeu algum dom do Espírito Santo ? 
Assem- Bati sta Universal Hi stóri - Renova- Outras Total 
bléia c as das Pentecos-

tais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Sim 57% 46% 48% 39% 53 % 53% 51 % 

Não 43% 54% 52% 61 % 47% 47% 49% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

São muitos os carismas. Na Tabela 16, sobre os Dons Recebi
dos, o índice mais elevado pertence à categoria "Outros" (24%) que 
agrupa uma variedade de Dons difusamente distribuídos. Há uma 
concentração estatística, contudo, que nos permite comentar tendênci
as gerais. Três carismas se manifestam com um alto nível de freqüên
cia: Falar em Línguas Estranhas (22 o/o), Profetizar (20% ), Pregar 
com unção espiritual (18% ). A onda pentecostal não subtrai ao pro
testantismo uma característica que é sua desde os tempos da Reforma: 
religião da Palavra. Transforma o discurso, adicionando-lhe a carga 
mística das expressões carismáticas, mas ainda assim é na comunica
ção verbal que coloca a ênfase da experiência religiosa que lhe é pró-
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pria. São palavras de poder transformador. Palavras que curam e que 
interferem até mesmo nas condições materiais da vida em sociedade, 
como se verá a seguir. Em nível de freqüência, segue o Dom da Mú
sica (7%), de Curar (6%) e de Expulsar Demónios (3%). 

A presença carismática é uma característica geral, mas as ên
fases num ou noutro Dom do Espírito variam consideravelmente se
gundo as denominações. Temos, portanto, um critério para distinguir 
tendências e estilos no interior do vasto e fugidio movimento pente
costal. O Quadro 2 ilustra diferentes composições cari smáticas se
gundo as ênfases num ou noutro Dom. Foi composto atribuindo um 
sinal positivo apenas quando as respostas dos fi éis ultrapassavam a 
média naquele determinado item. Abaixo ou igual à média recebeu, 
para efe ito deste quadro, um sinal negativo. Os números utilizados 
estão na Tabela 16. Um quadro como este tem apenas um valor teó
rico, como um instrumento de análi se que simplifica a realidade, 
abstraindo suas variações empíricas. Dizer que a Assembléia não dá 
valor à música, à pregação ou à cura, por exemplo, seria um erro 
crasso; mas ela recebeu um sinal negativo nestes itens porque os 
seus membros fi caram abaixo ou em torno da média ao respondê
los, enquanto, por outro lado, ultrapassaram a média significati va
mente em relação às Línguas Estranhas ou ao Dom de Profetizar. O 
si nal negativo aqui não significa ausência, nem falta de importância, 
mas simplesmente uma ênfase menor em relação a outros cari smas. 
Neste sentido, embora baseado em números pequenos, o Quadro 2 
oferece um modelo interessante para distinguir esti los devocionais 
no interior do pentecostali smo. É uma referência que atravessa as 
barre iras denominacionais, servindo para distinguir inc lusive no in
terior de uma mesma denominação, ou ainda entre grupos diversos 
de uma mesma congregação. Mas fo i construído a partir de uma de
sagregação dos dados segundo a fili ação denominac ional e parece 
bom para comentar as suas diferenças. 
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Quadro 2- Ênfases Carismáticas Segundo a Denominação 
Batista Históricas Renovadas Assembléia Outras Universal ' 

Pentecostais 

Pregar + + - - - + 
Profeti zar - + + + - -
Línguas - - + + + + 
Música + + - - - -
Curar - - + - - + 
Exorcizar - - - - - + 
Fonte: Novo Nasci mento - !SER 

O quadro sugere uma continuidade de tendências de longa 
duração. Embora a onda pentecostali zante recubra todos os territó
rios, encontramos aqui tendênc ias construídas ao longo da história. 
É uma constatação reconfortante di ante do notic iário que se con
some nas últimas novidades . Ass im, os crentes de Igrejas Batista e 
Históricas são mais propensos aos Dons da Pregação e do Lou
vor Musical. Entre os Batistas, praticam-se pouco as Línguas Es
tranhas ou as Profecias, e rarissimamente a Expul são de Demónios. 
Entre os membros da Assembléia e das Outras Pentecostais, por 
outro lado, encontramos maior receptividade justamente para as 
Línguas e as Profecias . Na Assembléia, é tradicional que a carrei
ra ecles iástica exija, como condição, o Dom da Glossolali a. É a ex
pressão de uma fala tão plena do Espírito que subverte a gramática 
corrente. Exige, por vezes, inclusive, a intervenção de uma intér
prete. Na Profecia, da mesma forma, os fi éis são expostos a men
sagens oriundas de uma ordem superior de consciência. Ambas se 
manifestam sobretudo nas orações, quando os fiéis falam entre si, 
falando com Deus. Os fiéis da Universal abrem outras tónicas ca
ri smáticas cuja presença tem crescido no Bras il desde as Cruzadas 
Evangélicas dos anos cinqüenta: os dons de Curar e de Expulsar 
Demônios. Este último cari sma, motivo de polêmicas fora e dentro 
dos círculos evangélicos, tem des taque justamente na Universal. As 
Históricas Renovadas, por fim, denominações resultantes dos 
av ivamentos espirituais recentes, enfatizam carismas de várias tra
dições, inclusive o Dom da Cura. Em resumo, os fiéis das Igrejas 
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Batista e Históricas valorizam os carismas que se manifestam em 
formas de linguagem que são exercidas em plena consciência; os 
fiéis da Assembléia e das Outras Pentecostais são mais receptivos 
aos carismas que, ao contrário, subvertem a linguagem corrente no 
ardor da convivência mística. As Renovadas dão mais espaço ao 
Dom de Curar, que faz a intrigante passagem das palavras ao corpo 
físico. E a Universal avança mais nesta mesma direção, destacando 
o enfrentamento das figuras demoníacas que nos habitariam o cor
po . Não se trata, repetimos, de uma caracterização exclusiva. To
dos estes, e ainda outros Dons, são encontrados em quase todas as 
denominações. Mas as ênfases diversas compõem estilos e experi
ências diversas, gerando a possibilidade de múltiplas escolhas no 
interior do campo evangélico. 
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Tabela 16 - Que dons carismáticos recebeu? 
Assem- Batista Universal Históri - Renova- Outras Total 
bléia c as das Pente-

costais 

N=231 N=l12 N=102 N=48 N=52 N=122 N=667 

Pregar 13% 29% 26% 22% 10% 17% 18% 

Profeti zar 29% 10% 3% 16% 23 % 25% 20% 

Línguas 26% 3% 25% 18% 23 % 28% 22% 
Estranhas 
Música 7% 19% 1% 16% 12% 2% 7% 

Curar 3% 5% 8% 4% 4% 6% 6% 

Exorcizar 3% 1% 8% 3% 3% 

Outros 19% 33 % 29% 24% 28% 19% 24% 

Fonte:Novo Nascimento- Iser 

7. As bênçãos 

Se os Dons diferenciam, as Bênçãos, ao contrári o, e curio
samente, aproximam. Não é verdade, por exemp lo, que denomina
ções menos marcadas pelo Dom da Cura, como a Bati sta e as 
Hi stóricas, sejam carentes de Bênçãos de Cura. A explicação, tal
vez, está no fato de que as orações dos irmãos têm o poder de curar 
sem que, necessariamente, este poder seja personificado em al
guém do grupo e numa qualidade especial que seja reconhec ida e 
ritualizada como "um Dom" . Indagamos aos evangélicos entrevis
tados sobre bênçãos recebidas recentemente. Em médi a, 86% 
deles tinham alguma bênção a mencionar. É um índice muito alto 
que nos dá uma medida da intensidade da participação nos assuntos 
da fé. Apesar das di ficuldades cotidianas, a quase totalidade dos fi 
éis reconhece os efeitos da ação benfazeja de Deus em suas vidas . 
As variações denominacionais são pouco relevantes neste particu
lar, como se vê na Tabela 17. 
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Tabela 17- Recebeu alguma bênção recentemente? 
Assem- Batista Uni versal Hi stóri- Renova- Outras Total 
bléia c as das Pentecos-

tais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Sim 88% 85% 83% 89% 90% 86% 86% 

Não 12% 15% 17% 11 % 10% 14% 14% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

A qualidade das Bênçãos tampouco sofre grandes variações: para 
todas as denominações, a cura ocupa o primeiro lugar nas Bênçãos 
mencionadas, numa média de 38% dos casos. Já comentamos que a 
cura por intervenção espiritual é mais do que uma "medicina alternati
va". Implica melhoras nos relacionamentos primários da pessoa e na sua 
disposição interior. Mas implica também, especificamente, melhoras de 
natureza física. Em segundo lugar, numa escala da mesma ordem (mé
dia de 31% dos casos mencionados), as Bênçãos remetem a benefícios 
materiais, vale dizer econômicos. Não são promessas apenas. Os fi éis, 
espontaneamente, dão testemunho de melhorias materiais resultantes de 
sua comunhão com Deus. Estas duas, ambas pertencentes à ordem deste 
mundo, uma referente ao corpo individual, a outra ao corpo social, ocu
pam 69% das Bênçãos mencionadas. Bênçãos Espirituais vêm em ter
ceiro lugar (17%) e Familiares em quatto (7%). 

Diferenciando as denominações, vale observar que Batistas 
e Hi stóricas ultrapassam a média nas Bênçãos Espirituais, en
quanto a Universal fi ca abaixo da médi a neste item. 

Tabela 18- Bênção recebida 
Assem- Batis- Univer - Histó- Reno- Outr as T otal 

bléia ta sal ricas vadas Pente-
costais 

(N=360) (N=209) (N=181) (N=l09) (N=88) (N=204) (N=l332) 

Bênção da cura 39% 37% 40% 34% 42% 35% 38% 

Bênção material 3 1% 26% 35% 32% 27% 35% 3 1% 

Bênção espiritual 18% 20% 14% 20% 18% 15% 17% 

Bênção fami li ar 6% 10% 5% 7% 1% 7% 7% 

Outras 6% 7% 6% 7% 12% 8% 7% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 
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8. Participação institucional 

A palavra "Igreja" vem do grego "Ecclesia", que significa 
"assembléia". Os fiéis reunidos, na tradição cri stã, formam uma 
coletiv idade ordenada, por mandato di vino, que se supõe soberana 
na condução dos seus assuntos. A tensão estrutural entre Igreja e 
Estado deri va, justamente, deste duplo princípio de soberania que 
perpassa a cultura política cri stã. A cidade de Deus e a c idade do 
Homem, na fo rmulação de Santo Agostinho, habitam, na terra, o 
mesmo território. Resulta que e las se influenciam mutuamente, 
fo rmando uma combinatória complexa na estruturação do poder e 
nas fo rmas de exercê-lo. Já vimos que, no Bras il , os evangélicos 
participam em grandes números da assembléia ecles ial - segundo 
a nossa pesqui sa, cerca de 85% de presença em alguma ati vidade 
da igreja por semana. Vimos como se di stribuem pelos di versos ti 
pos de culto. Vejamos agora esta partic ipação em seus aspectos as
soc iati vos e na política que é praticada no interior da igreja. 

A escolha do pastor 

Comecemos pelo ponto crítico: a escolha do pastor na igreja 
local. No catolicismo, e la se dá por nomeação epi scopal. Na Um
banda e no Candomblé, ocorre uma identificação mística, em que o 
fi el recebe dos Guias e Orixás o comando de abrir um novo centro 
de culto, ou ainda por um processo sucessório definido através da 
divinação. Entre os evangélicos, por sua vez, temos uma combina
ção diferenciada de princípios diversos: a nomeação pela hierar
quia, como entre os anglicanos, mas também a revelação míst ica, 
como é freqüente entre as novas igrejas pentecostais; e temos, ain
da, a intervenção de um mecanismo democrático - a assembléia 
de membros da congregação local elege o seu líder espiritual entre 
os pastores disponíveis na denominação. Assim procedem, por 
exemplo, Bati stas e Presbiterianos. 

Indagamos sobre a prática e a opinião dos fi éis quanto aos 
processos de escolha do pastor. Segundo as respostas, 4 1 o/o dos 
evangélicos do Grande Rio já partic iparam de uma e le ição para de
fini r o seu líder espiritual, sendo que 22% já o fi zeram várias ve
zes . Como se pode imaginar, a escolha pelo voto introduz um prin-
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cípio igualitário no relacionamento entre as ovelhas e o seu pastor. 
Em outras situações, quando a indicação é feita por revelação mís
tica ou por nomeação hierárquica, o comum dos membros recebe o 
pastor como uma autoridade a ser reconhec ida. Nestes casos, o fie l 
desagradado deve mudar de igreja, de casa ou de centro, à procura 
de uma alternativa que o sati sfaça. Suposto é que aquela comuni 
dade está entregue àquele pastor. Os incomodados que se mudem. 
Na escolha pelo voto, por outro lado, inverte-se a perspecti va, pois 
em princípio a votação define um mandato provisório que há de ser 
confirmado, ou não, por uma nova e leição. No limite, em caso de 
conflito, é o pastor que deve rodar à procura de uma nova igreja. 
Supõe-se, aqui , que a congregação local pertence à assembléia dos 
membros que se expressa através da voz da maioria. Ainda que os 
confl itos radicais sejam raros, a possibilidade da revogação do 
mandato ou da sua não renovação modifica o modo de negociação 
dos pequenos problemas que inevitavelmente se apresentam entre o 
líder e os seus liderados. O mecanismo eleitoral reforça a dimensão 
associati va e estimula os procedimentos regulares para a resolução de 
confli tos. Pelos nossos dados, esta forma democrática tem um peso 
considerável na cultura ecles ial dos evangélicos no Grande Rio. 

As vari ações denominacionais são particularmente signifi 
cativas neste ponto, como se vê no Gráfico 13. Os fiéis da Uni ver
sal praticamente ignoram (88 %) a eleição de pastores. As Outras 
Pentecostais, a Assembléia e as Renovadas tampouco a têm como 
norma dominante, mas um número express ivo de seus fié is já a 
praticou (25%, 40% e 48% respec ti vamente). Históricas (67%) e 
Batista (68%) tendem a faze r da e le ição uma regra. Entre elas, 
mais de 40% dos fi éis j á partic iparam de várias e leições para es
co lher o líder da igreja. 
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Gráfico 13 - Escolha do líder da igreja segundo denominação 
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A opinião dos entrevistados sobre os processos de escolha 
do pastor configura um quadro mais complexo. Mostra, em cada 
conjunto, uma combinação diferenciada dos princípios hierárquico, 
místico e ele itoral (Tabela 19 ). Na média, 49% preferem a e le ição 
pela assembléia de membros; 25 % opinam pela entrega da indica
ção à hierarquia superior da igreja; 13% ficam com a revelação das 
profecias, processo místico potencialmente anárquico; e um peque
no contingente de 6% remete à idéia de uma sucessão personaliza
da, como se o posto pertencesse ao pastor, que deveria deixá-lo em 
herança para um seu escolhido (idéia esta que é mais comum, na 
prática, do que aparece na opinião sobre os princípios). Dividindo 
as opiniões por denominação, obtemos um mix de idéias que pode 
ser assim resumido: 

• Princípio eleitoral - hegemônico entre Batistas (75 %) e Hi stóri
cos (68% ), e express ivo nas demais, sobretudo na Assembl éia 
(50%) e nas Renovadas (44%). 

• Princípio hierárquico- dominante na Uni versa l (46%), expres
sivo na Assembléia (24%) e presente em menor escala nas demai s. 

• Princípio Místico (Profecias) - mais expressivo nas Outras 
Pentecostai s (2 1 %) e nas Renovadas (18%), mas digno de nota 
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também na Assembléia (15%) e na Universal (11% ). 

• Sucessão Personalizada (i ndicação do antigo pastor) - acima da 
média, por ordem, nas Outras Pentecostais, nas Renovadas e na 
Universal, mas insignificante nas demais . 

Tabela 19 - Q uem deve escolher o novo pastor? 
Assem- Ba- Uni ver- Históri - Reno- Outras Total 
bléia tis ta sal c as v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 

Autoridades da 24% 13% 46% 15% 26% 25 % 25 % 
igreja 

Antigo pastor 6% 3% 7% 3% 9% 9% 6% 

Membros da 50% 75% 25% 68% 44% 35% 49 % 
igreja 

Profecias 15% 6% 11 % 4% 18% 21 % 13% 

Outros 3% 2% 4% 4% 1% 3% 3% 

NS/NR 2% 1% 7% 6% 2% 7% 4% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Uma outra pergunta permite checar e desdobrar as informa
ções anteriores - "quem deve decidir sobre o salário do pas
tor?" (Tabela 20) Em resumo, as respostas são como segue: 

• Entre os Batistas, há uma clara opinião (70%) pelo controle di
reto da assembléia de membros sobre o salário do pastor. A matéria 
é publicamente definida. 

• Entre os Históricos, por outro lado, prevalece a idéia de um 
controle indireto, por um Conselho de Líderes ( 42% ), via de regra 
eleito, que se combina à proposta do controle direto pela assem
bléia de membros (36% ). Outras hipóteses não têm expressão entre 
Batistas e Históricos. 

• Os fiéis da Universal, em contraste, confirmam a opção hiero
crática: é o Bispo quem deve decidir sobre o salário do pastor 
(54%) . E no entanto, aí também, 20% acreditam que a decisão de
veria caber aos membros da igreja. 

• Assembléia, Renovadas e Outras Pentecostais dividem-se entre 
as alternativas, com predomínio das opções pelo controle dos 

61 



membros, direto ou indireto. 

• Ressalta, ainda, que entre as Outras Pentecostais encontramos a 
opinião, acima da média, de que a decisão sobre o salário do pastor 
deveria ser feita por ele mesmo. É um reflexo, talvez, da experiên
cia das pequeninas denominações autônomas, freqüentes entre as 
Outras Pentecostais, que de fato dependem do pastor para a sua 
existência. 

Tabela 20 - Quem deve decidir sobre o salário do pastor? 
Assem- Batista Uni- Históri - Reno- Outras Total 
bléia versai c as v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Todos os mem- 43 % 70% 20% 36% 41 % 29% 41 % 
bros 

Conselho de lí- 28% 19% 10% 42% 26% 26% 24% 
deres 

Bispo 15% 6% 54% 9% 17% 19% 20% 

Pastor 3% 1% 3% 3% 3% 7% 3% 

NS/NR 11 % 4% 13% 10% 13% 19% 12% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 
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A administração 

Reuniões administrativas podem ser mais ou menos interes
santes. É ne las, no entanto, que os membros de uma organização 
têm chances de se informar sobre os meios materiais e humanos 
que a mantêm. Podem inclusive, eventualmente, influenc iá-los 
através da participação nas reuni ões . A identificação com os fins 
define a participação da pessoa numa igreja. A informação sobre os 
meios define a forma desta participação, mais ou menos aberta ao 
controle e à influência dos membros. Entre os evangélicos do 
Grande Rio, 78% dec laram que suas igrej as realizam regularmente 
reuni ões administrati vas com a participação dos membros. Um 
número ainda maior (84%) acredita ser importante que todos parti 
cipem deste tipo de reunião e 53% afirmam ter partic ipado de reu
ni ões sobre a admi nistração da igrej a neste ano. Difícil é imaginar 
alguma outra instituição com este níve l de participação admini stra
tiva neste país. (Tabelas 2 1 e 22) 

A vari ação denominacional segue o padrão já esboçado nos 
itens anteri ores: 

• Destaque participati vo para os Bati stas, com números muito 
ac ima da média em todas as questões. 

• Destaque inverso para a Uni versal, com números mu ito abaixo 
da média. 

• Renovadas , Históricas e Assembléia fi cam ac ima da médi a, en
quanto Outras Pentecostais fi cam abaixo. 

Tabela 21 - Sua igreja realiza reuniões administrativas com a 
participação dos membros? 

Assem- Bati sta Uni ver- Históri - Renova- Outras Total 
bléia sal c as das Pentecos-

tais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N= l332 

Sim 84% 95% 5 1% 89% 83% 70% 78% 

Não 13% 4% 37% 8% 14% 24% 17% 

NS/NR 3% 1% 12% 3% 3% 6% 5% 

Fonte: Novo Nascimento- I ser 
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Tabela 22- Você participou de alguma reunião 
administrativa na igreja este ano? 

Assem- Bati sta Uni ver- Hi stóri - Renova- Outras Total 
bléia sal c as das Pentecos-

tais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=l332 

Sim 54% 66% 29% 52% 64% 49% 53 % 

Não 45 % 34% 67% 47% 36% 49% 46% 

NS/ NR 1% 4% 1% 2% 1% 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

Tabela 23 - Opinião sobre reuniões administrativas na igreja 
Assem- Ba- Uni ver- Hi stóri - Reno- Outras Total 
bléia ti s ta sal c as v adas Pente-

cos tais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 

São importantes 
para .. . 
Todos os mem- 85% 93 % 70% 9 1% 80% 82% 84% 
bros da igreja 

Apenas para os di- 9% 4% 14% 5% 7% 9% 8% 
ri gentes 

Tratam apenas de -- 2% 1% -- 2% 1% 1% 
fo rmalidades 

Não fazem muita 3% 1% 7% 2% 9% 5% 4% 
diferença 

NS/N R 3% 8% 2% 2% 3% 3% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Funções dos fiéis na igreja 

A qualidade associati va aumenta com a multiplicação de 
funções e de responsabilidades no interior do grupo. Em nossa 
amostra, 36% dos entrevi stados são responsáveis por a lguma fun
ção específica em sua igreja. E as variações seguem o padrão co
nhecido: 45% entre os Bati stas, no pólo mais participati vo, contra 
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13% na Universal, o pólo de menor participação. Renovadas, His
tóricas e Assembléia ficam acima da média, Outras Pentecostais fi
cam abaixo (Tabela 24). As funções assumidas pelos fiéis distribu
em-se pelos aspectos sacros e secu lares da vida da igreja local: di
reção e seus auxi liares, funções litúrgicas, educativas, assistenciais , 
administrativas, etc (Tabela 25). 

Tabela 24- Possui alguma função na igreja? 
Assem- Bat ista Universal Hi stóricas Renova- Outras 
bléia das Pentecos-

tais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 

Sim 43% 45 % 13% 39% 45 % 30% 

Não 57% 55% 87% 6 1% 55 % 70% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Tabela 25- Qual a função que exerce na igreja? 
N % 

Auxiliares da direção 126 27% 

Litúrgicos 11 3 24% 

Administrativos 73 15% 

Ed ucativos 62 13% 

Direção 58 12% 

Representativos 43 9% 

Fonte: Novo Nascimento - Iser 

Associações especializadas 

Total 

N=1332 

36% 

64% 

Na igreja evangélica típica, as pessoas se organizam numa 
séri e de associações: de crianças, de jovens, de senhoras, de ho
mens, para alguma missão específica, etc . Embora exerçam ativi
dades de culto, estas associações envolvem os membros numa série 
de outras ações, para o lazer, a assistência social, a organização de 
eventos, a difusão de idéias e de arte sacra, o levantamento de re
cursos, etc. São dirigidas , com freqüência , por irmãos e irmãs lei
gas, segundo métodos característicos e diversos entre as denomina
ções. Participando das associações da igreja, os fiéis exerc itam 
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com mai s intensidade as formas e os poderes da vida associativa. 
Com que freqüência participam? A pesquisa nos indica 24% de 
participação semanal e 39% no mês . É um nível bastante elevado, 
sobretudo se o comparamos com os índices de participação nas as
sociações civis. 

Tabela 26- Participou de reunião nas associações da igreja? 
Assem- Batista Univer- Hi stóri - Reno- Outras Total 
bléia sal c as v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 

Mês 38 % 49 % 25 % 40 % 45 % 38 % 39 % 

(semana) (23%) (3 1%) (16%) (27%) (27%) (22%) (24%) 

Não participou 62 % 51 % 73 % 59 % 53 % 61 % 60 % 

NS/NR 2% 1% 2 % 1% 1% 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

Como se vê, as denominações se diferenciam neste aspecto. 
Dois extremos se destacam: os Batistas, de um lado, continuam 
aqui sua marcante tradição associativa. É entre eles que encontra
mos o mais alto nível de freqüência nas associações da igreja: 31% 
na semana e 49% no mês. A Universal, no outro extremo, reduz a 
prática da sociabilidade na congregação local: apenas 16% de par
ticipação semanal e 25% por mês . Entre os extremos, as Hi stóricas 
e as Renovadas ficam acima da média, enquanto a Assembléia e as 
Outras Pentecostais mantêm um nível medi ano. 

O dízimo 

A contribuição financeira dos indivíduos para cobrir gastos 
coleti vos é uma importante medida de sua identificação com a co
letividade. Compul sória em relação ao Estado, sob a forma do im
posto, é voluntári a nas associações não governamentais. Entre os 
evangélicos, prevalece o princípio bíblico do dízimo, o qual é fre
qüentemente recomendado como um dever moral. Indagamos so
bre a contribuição à igreja que havia sido feita pelos indivíduos no 
mês anterior à pesquisa. Sendo um mês aleatório (conforme o caso, 
agosto ou setembro de 1994), supomos que seja típico, excetuando-
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se o mês do Natal e os períodos de campanhas especiais. Encon
tramos 67% de contribuintes naquele mês, sendo 45 % as contribui
ções iguais ou maiores que o dízimo. É um percentual elevado para 
um universo de contribuintes voluntários, que guarda, no entanto, 
uma fa ixa "razoável" (28%) de fa ltas na contribuição. Ao contrário 
do que se poderia esperar, as variações denominac ionais não são 
dramáticas neste caso . A participação financeira é uma norma se
guida por todos os conjuntos denominacionais, e o dízimo ( I 0% da 
renda indi vidual) oferece uma referência que parece estar bem es
tabelecida. Pequena variância positiva é observada entre os Batis
tas e na Uni versal, com 71 % e 68% de contribuintes, sendo 50% e 
5 1% com valores iguais ou maiores que o dízimo. Confirma-se o 
caráter participati vo das igrejas batistas, e confirma-se também a 
ênfase da Universal na participação financeira. Note-se, contudo, 
que os fiéis desta última contribuem, em média, com valores pró
ximos à média dos evangélicos em geral (Tabela 27) . 

Tabela 27 

Contribuição financeira - maior ou menor que o dízimo 
Assembléia Bati sta Uni- Históri- Renova- Outras Total 

versai c as das Pente-
costa is 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Igual ao 23% 29% 24% 22% 35% 26% 26% 
dízimo 
Maior que o 14% 2 1% 27% 20% 12% 18% 19% 
dízimo 

Menor que o 25% 2 1% 17% 26% 19% 23% 22% 
dízimo 

Não contri- 33% 26% 24% 29% 25 % 26% 28% 
buiu 

NS 5% 3% 8% 3% 9% 7% 5% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 
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Dividimos os fiéis segundo a sua renda e indagamos sobre o 
valor de sua contribuição financeira à igreja. Entre os mais pobres 
(até 2 salários mínimos mensais), 74% contribuíram naquele mês, 
sendo 51% com valores iguais ou maiores que o dízimo. Na faixa 
do meio (entre 2 e 5 salários), os contribuintes foram 82%, sendo 
56% com valores iguais ou maiores que o dízimo; na faixa superior 
(mais de 5 salários), 89% contribuíram, sendo 68% com valores 
iguais ou maiores que o dízimo . (Estes números são diferentes dos 
obtidos na tabela anterior, porque se referem a um universo mais 
restrito, limitado às pessoas que informaram a sua renda). É um re
su ltado muito interessante, que merece ser reiterado: 

• os mai s pobres (menos de 2 salários mensais) não deixam de 
contribuir voluntariamente para a igreja. Ao contrário, fazem-no 
numa porcentagem expressiva, próxima à média geral; 

• por outro lado, o percentual dos contribuintes tende a crescer 
com o nível da renda, e também cresce o valor rel ativo das contri
buições . Em suma, na média, todos dão, mas dá mais quem mai s 
tem para dar. 

Esta informação contrasta com as imagens freqüentemente 
veiculadas que denunciam nas coletas um mecani smo de explora
ção. Pessoas em dificuldades e mal orientadas seriam induzidas a 
doar para a igreja de um modo irracional. Encontramos, ao contrá
rio, um comportamento que se pode dizer razoável. Funciona nele, 
talvez, o suposto de que o que temos nos foi dado por Deus . E as
sim, quanto mais recebemos, mais devemos dar .. . É o inverso do 
cálculo egoísta que recomendaria mai s dar para mai s receber. O 
padrão obtido caracteriza a contribuição voluntária como uma re
tribuição pelas graças (financeiras) recebidas (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Ofertas para a igreja, segundo faixas de renda, 
eor denominação 

Assem- Ba- Uni - Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia ti s ta versai ri cas v adas Pente-

costais 

N=161 N=81 N=80 N=33 N=33 N=80 N=468 

Faixa de Renda menor 
Que 2 S.M. 
Igual ao dízimo 31% 32% 27% 37% 43% 29% 3 1% 

Maior que o dízimo 15% 20% 35% 27% 18% 14% 20% 

Menor que o dízimo 24% 22% 20% 24% 15% 27% 23% 

Não contribuiu 29% 24% 14% 12% 18% 25 % 23% 

NS 1% 2% 4% 6% 5% 3% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Assem- Ba- Uni - Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia ti s ta versai ricas vadas Pente-

costais 

N=78 N=61 N=35 N=26 N=16 N=42 N=258 

Faixa de Renda entre2 
s.m. e 5 s.m. 
Igual ao dízimo 30% 3 1% 31% 19% 43% 26% 30% 

Maior que o dízimo 21% 35% 26% 23% 13% 33% 26% 

Menor que o dízi mo 32% 2 1% 17% 35 % 25% 24% 26% 

Não contribuiu 15% 13% 23% 23% 6% 10% 15% 

NS 2% 3% 13% 7% 3% 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

Assem- Ba- Uni- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia ti s ta versa i ri cas v adas Pente-

costais 

N=22 N=18 N=ll N=14 N=7 N=16 N=88 

Faixa de Renda maior 
QueS sm 
Igual ao dízimo 32% 28% 37% 29% 7 1% 63% 40% 

Maior que o d ízimo 23% 33% 36% 29% 29% 25% 28% 

Menor que o dízimo 27% 28% 9% 35% 6% 2 1% 

Não contribuiu 9% 11 % 18% 7% 8% 

NS 9% 6% 3% 

Fonte:Novo Nascimento- !ser 
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É bom lembrar que esta pesqui sa não foi fe ita nas igrejas. 
Não refl ete, portanto, o ambiente dramático que caracteri za os ritu
ais e as campanhas financeiras desenvolvidas nos templ os. É uma 
pesqui sa sobre os fi éis, fe ita em suas casas. 

Sendo aleatória e trabalhando os dados no agregado, de ixa 
de lado epi sódios singul ares para captar a média dos comporta
mentos e das opiniões . É di versa, portanto, das reportagens jorna
lísticas, que costumam foca lizar, justamente, os fatos extraordiná
ri os. Fei ta esta ressalva, concluímos que, em médi a, a partic ipação 
financeira dos evangélicos na vida da igreja orienta-se por regras 
bem estabelecidas na tradição judaico-cri stã e faz sentido em ter
mos de um cálculo econômico. A Tabela 28 evidencia uma re lação 
positi va entre o nível da contribuição e o nível de renda dos contri 
buintes . Ela desagrega os dados, por outro lado, segundo as deno
minações. O resultado é bastante homogêneo, revelando que os fi
é is tendem a contribuir de maneira semelhante nos di versos con
juntos denominacionais, a Uni versal inclusive. As vari ações en
contradas são explicáveis pelo nível de renda da denominação em 
questão- para cima, nas Hi stóricas e Renovadas, para baixo nas 
Outras Pentecostais. Não exploramos aqui as vari ações rituais nas 
campanhas financeiras das vári as denominações. Outras pesqui sas 
devem fazê-lo. Sabemos que proliferam campanhas num outro es
pírito, em que a oferta para a igreja é apresentada como um instru
mento eficaz para a multiplicação das graças fin anceiras para os fi
é is. Mas o assunto é complexo e pede uma etnografia comparativa 
entre as diversas correntes evangé licas. Dito isto, cabe ass inalar 
que, curiosamente, esta é a tabela que apresenta menos variações 
denominacionais em toda a pesquisa. Vi stas pelo ângul o do comum 
dos fiéis, as di versas estratégias rituais parecem produzir resul tados 
financeiros equi valentes . É um resultado que surpreende, mas que 
deve ser bem considerado. Leva a pensar, por exempl o, que, ao in
vés de foca li zar tão somente a captação de dinheiro nas ofe rtas das 
igrejas, os estudiosos deveriam pesqui sar também as diferentes es
tratégias institucionais de gestão dos dinheiros captados. As dife
renças quanto ao gerenciamento devem dar conta de boa parte das 
diferenças na performance financeira das várias denominações . 
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Tabela 29- Contribuição financeira por denominação 
Assem- Ba- Uni - Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia tis ta versai ri cas v adas Pente-

costai s 
Até R$ lO 45,2% 42,0% 42,5% 43,6% 31 ,5% 50,3% 44,1 % 
De R$ !O a R$ 30 37.5% 37,0% 38.3% 29,1 % 42, 1% 29,6% 35,5% 
De R$ 31 a R$ 50 8,3% 13,4% 9,6% 5,5% 13,2% 12,2% 10,4% 
De R$ 51 a R$ I 00 5,4% 3,4% 4,3% 12,7% 13,2% 7,0% 6,3% 
Mais de R$ 100 3,6% 4,2% 5,3 % 9,1% 13,2% 0,9% 3,7% 
Fonte: Novo Nascimento- Iser 

9. O circuito evangélico 

É comum que um crente evangélico mude de igreja e de de
nominação. Esta mudança pode ser moti vada por uma variedade de 
razões: de ordem prática, como um novo endereço, sentimental, 
como a transferência para a igreja da parceira, reação a conflitos na 
igreja de origem, transformações no estilo de vida e no status da 
pessoa, insatisfações espirituais, etc. Seguindo o movimento geral 
destas trocas denominacionais, percebemos certas tendências signi
ficati vas. As Tabelas 30 e 3 1 resumem o flu xo das trocas, com as 
saídas de uma denominação e o ingresso em outras. 

Tabela 30 - Circulação de evangélicos: membros ganhos de 
outras denominações 

Membros Membros ganhos T otal d e membros 
originais de outras denom. 

N o/o N o/o N o/o 

Renovadas 60 6 1% 38 39% 98 100% 

Outras Pentecostais 17 1 72% 66 28% 237 100% 

Universal 160 73% 58 27% 2 18 100% 

Históricas 9 1 74% 32 26% 123 100% 

Assembléia 3 14 76% 97 24% 4 11 100% 

Batista 202 82% 43 18% 245 100% 

Total 998 75% 334 25% 1332 100% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 
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Tabela 31- Membros perdidos para outras denominações 
Membros Membros (Membros Perdidos/ 

Atuais Perdidos Membros Atuais) 
*100 

N N % 
Históricas 123 47 38% 
Batista 245 85 35% 
Outras Pentecostais 237 66 28% 

Assembléia de Deus 411 79 19% 

Universal do Reino de Deus 218 40 18% 

Renovadas 98 17 17% 
Total 1332 334 25 % 

Fonte:Novo Nascimento- !ser 

Como se lê nas Tabelas acima, 25% dos entrevistados já per
tenceram a uma outra denominação. Seria esta, aproximadamente, a 
medida da circulação entre as diversas opções denominacionais. Um 
em cada quatro fiéis já mudou ou deve mudar de igreja. É um índice 
elevado, que indica a abertura das vias de comunicação interdeno
rrúnacional, a despeito das diferenças. Sustenta, ademais, o sentido 
comum da expressão genérica "evangélico". As pessoas encontram 
facilidade para passar de uma igreja para outra porque entendem que 
elas compartilham de uma mesma fé . 

Analisando as variações por denominação, verificamos que a 
troca é generalizada. Todas recebem novos membros vindos de 
outras denominações e todas perdem membros para as demais . 
Mais ainda: veremos mais adiante que todos trocam com todos. No 
quadro comparativo desta pesquisa, cada conjunto denominacional 
ganha membros de todos os outros. Mas as medidas são diversas. 
Há uma seleção nas escolhas que leva a assimetrias. Uns ganham 
mais membros do que perdem, outros perdem mais do que ganham, 
e o trânsito entre certas denominações é mais intenso do que entre 
outras. São diferenças expressivas da posição relativa de cada de
nominação nas dinâmicas que mobilizam o circuito evangélico. 
Contabilizando perdas e ganhos, o saldo positivo de novos mem
bros fica, por ordem, com as Renovadas , a Universal e a Assem-
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bléia. O saldo negativo, com mais saídas que entradas, é dos Ba
tistas e dos Históricos . As Outras Pentecostais equi libram perdas e 
ganhos . Tabelas 32 e 33. 

Tabela 32- Relação entre perdas e ganhos de membros 
para outras denominações 

Balanço de Ganhos e Perdas 

Batista -42 

Históricas -15 

Outras Pentecostais o 
Assembléia 18 

Universal 18 

Renovadas 2 1 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Tabela 33- Volume de entradas e saídas nas trocas de mem
bros entre denominações 

Volume de Entradas e o/o 
Saídas 

Assembléia 176 26% 

Outras Pentecostais 132 20% 

Batista 128 19% 

Universal 98 15% 

Hi stóri cas 79 12% 

Renovadas 55 8% 

Total 668 100% 

Fonte:Novo Nascimento- lser 

A Assembléia tem um peso especial nas trocas do circuito 
evangélico. Tem o maior volume (26% de todo o movimento en
volvem entradas ou saídas da Assembléia); e tem a maior abran
gência. Dos novos membros transferidos para a Assembléia, 36% 
vêm dos Batistas, 21 o/o dos Outros Pentecostais, I 9% das Históri
cas, 16% da Universal e 8% das Renovadas . É uma distribuição 
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equilibrada que recolhe membros dos vários cantos do nosso uni
verso em proporções expressivas. 

Por outro lado, membros da Assembléia migram para as de
mais denominações em proporções equivalentes. Pelos números ab
solutos e pela abrangência, a Assembléia é hoje uma referência de 
reconhecimento universal no trânsito entre evangélicos. Note-se, 
ainda, que apesar do maior volume, as adesões à Assembléia repre
sentam não mais que 24% do seu total de membros. Tabela 34. 

Tabela 34- Membros ganhos e perdidos de outras denomina-
ções pela Assembléia 

Outras Batista Universal Hi stóri- Renova- Total 
Pente- c as das 
costais 

Perdidos para ... 

Número 24 19 15 li lO 79 

o/o 30% 24% 19% 14% 13% 100% 

Ganhos de ... 

Número 20 35 16 18 8 97 

o/o 2 1% 36% 16% 19% 8% 100% 

Fonte: Novo Nascimento- I ser 

As Outras Pentecostais ocupam o 2° lugar no volume de tro
cas, sendo responsáveis por 20% das entradas e saídas. Exportam e 
importam com igual intensidade, zerando o saldo de suas trocas. 
Os que saem e os que entram nas Outras Pentecostais representam 
28% do seu total de membros. Os movimentos aqui, no entanto, 
são mais seletivos. Os que deixam as Outras Pentecostais procuram 
sobretudo a Universal (34% ), a Assembléia (31%) e as Renovadas 
( 16% ), numa clara inclinação pentecostal. Batistas ( 13%) e Histó
ricas (9%) parecem pouco atraentes para os fiéis originários deste 
conjunto. 

As trocas têm uma importância maior para as Renovadas, 
pois os migrantes representam nada menos que 39% do seu total de 
membros . Com elas, a relação é desigual : importam muito e ex
portam pouco, acumulando em nossa amostra o maior saldo positi-
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vo, da ordem de 21 % (Tabela 32). Isto é compreensível, já que são 
igrejas recentes, em expansão, oriundas em geral de campanhas de 
reforma e avivamentos. Têm peso menor, no entanto, sendo res
ponsáveis por apenas 8% do movimento geral. As Renovadas atra
em fiéis da Assembléia, das Outras Pentecostais, das Batistas e das 
Históricas, tendo menos intercâmbio com a Universal. 

A Universal também é recente e se expande, mas o volume 
de trocas para ela está na faixa mediana. Membros ganhos por 
transferência representam 27% dos seus fiéis. Entre perdas e ga
nhos, a Universal faz um saldo positivo de 9%. Examinando a 
composição denominacional das pessoas que se transferem para a 
Universal, percebemos que atrai, sobretudo, gente das Outras Pen
tecostais (38%) e da Assembléia (26% ), mas consegue também 
atrair um número expressivo (26%) de Batistas. Os que a deixam, 
por outro lado, procuram a Assembléia (40%), as Outras Pente
costais (33% ), e em menor proporção, a Batista ( 15% ). Somando 
entradas e saídas, a Universal tem pouco trânsito com as Históricas 
(16%) e com as Renovadas (5%). Sua maior comunicação é com as 
Outras Pentecostais (36%) e com a Assembléia (32% ), sendo me
nor (21 o/o), porém ainda expressiva, com os Batistas. 

A Batista ocupa o terceiro lugar no volume de trocas ( 19% ), 
mas numa relação que lhe é francamente desfavorável. Tem saldo ne
gativo da ordem de -17%. Tem exportado 35% dos seus membros e 
importado apenas 18%. Os que saem da igreja Batista procuram so
bretudo a Assembléia (41 %), e, numa escala menor, a Universal 
(18%), as Outras Pentecostais (16%), as Históricas (14%) e as Reno
vadas ( 11 o/o) . No sentido inverso, a igreja Batista atrai prioritariamente 
pessoas da Assembléia ( 44%) e, noutra escala, das Históricas ( 19% ), 
das Outras Pentecostais (19%) e, menos, da Universal (14%). Sem 
dúvida, o trânsito de mão dupla mais intenso é o que observamos entre 
a Batista e a Assembléia. É, para ambas, a relação mais volumosa, re
presentando 31% das trocas feitas pela Assembléia e 42% das trocas 
Batistas. 

As Históricas também passam por um período de saldos nega
tivos (-12%). Os membros que ganham por transferência representam 
26% do seu total de fiéis. Perdem, por outro lado, cerca de 38% dos 
seus membros. Em termos relativos, os fiéis das Históricas são os que 
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mais migram para outras denominações. Migram na direção pente
costal: para a Assembléia (38%), para as Outras Pentecostais (23%) e, 
numa escala menor, para a Batista (17%) e as Renovadas (13%). São 
poucos os fiéis das Históricas que procuram a Universal (9%). No 
sentido positivo, as Históricas atraem sobretudo fiéis da Batista (38%), 
da Assembléia (34%) e das Outras Pentecostais (19%). 

O trânsito refl ete, em parte, a imagem de cada denominação no 
ci rcuito evangélico. Para melhor captar este ponto, pedimos aos entre
vistados que dessem uma nota de 1 a 1 O para algumas denominações 
representativas dos vários conjuntos por nós estudados. Na média ge
ral, a melhor nota fo i obtida pela Assembléia (8,02), seguida de perto 
pela Batista (7,63) . A pior média (6,08) fi cou com a Universal. Abrin
do-se as notas de O a I O (Tabela 35), confirmamos a maior rejeição de 
que é objeto a Universal. Em nossa amostra, 30,2% dos evangélicos 
atribuem à Universal as notas mínimas, de 1 a 4, enquanto apenas 
9,6% dão estas notas negati vas para a Assembléia e 9,7% o fazem 
para a Bati sta. A igreja Presbiteriana e a Congregacional recebem no
tas de rejeição (I a 4) de 15% dos entrevistados. Olhando as notas 
com mais detalhe, percebemos o seguinte padrão: 

• Melhor opinião, unânime, para a Assembléia. 

• Pior opinião, também unânime, para a Uni versal. 

• As notas dadas pe los fiéis das Hi stóricas e da Batista reprodu
zem uma hierarqui zação tradicional quanto à imagem pública das 
denominações, privilegiando as históricas em detrimento das pen
tecostais (com ressalva, porém, para a Assembléia). 

• As Outras Pentecostais e as Renovadas rompem com esta valo
rização tradicional. 

• E os fiéis da Uni versal invertem a rejeição de que são objeto: 
dão, em média, notas iguais para todas as outras denominações (um 
intermediário "7''), com o destaque negativo de uma nota pior (6) 
para a histórica Presbiteriana. 

Observe-se, como caute la, que imagens como estas são conj untu
rais, evoluindo e transformando-se ao longo do tempo. 
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Tabela 35- Notas médias( de 1 a 10) dadas pelas 
denominações umas às outras 

Nota média dada à Batista 
Nota média 

Assembl éia 7,85 

Universal 6,95 

Hi stóricas 8,13 

Renovadas 7,87 

Outras Pentecostais 7,37 

Fonte: Novo Nascimento- Iser 

Nota média dada à Universal 
Nota média 

Assembléia 6,21 

Bati sta 5,59 

Hi stóricas 5,59 

Renovadas 6,88 

Outras Pentecostais 6,17 

Fonte : Novo Nascimento - lser 

Nota média dada à Assembléia 
Nota média 

Bati sta 8,02 

Uni versal 7,24 

Hi stóricas 7,78 

Renovadas 8,7 

Outras Pentecostais 8,38 

Fonte: Novo Nascimento - lser 
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Tabela 36 
Notas de 1 a 10 dadas pelas denominações umas às outras 
Nota dada à Assembléia pela: 

Batista Universal Históricas Renovadas Outras Total 
Pentecostai s 

(N=245) (N=218) (N=123) (N=98) (N=237) (N=1332) 

1,3% 6,6% 3,0% 3,0% 3,0% 

2 0.4% 2,2% 2,0% 2,0% 1,4% 

3 1,3% 3,3% 3,0% 2,4% 1,0% 2,0% 

4 2,5% 6,1% 4,0% 3,6% 1,0% 3,2% 

5 12.5% 10.5% 11 ,0% 4,8% 7,8% 9,6% 

6 5,5% 5.5% 3,0% 2,4% 4,5% 4,6% 

7 7,5% 9,9% 5,0% 4,8% 5,9% 7,0% 

8 20,5% 13,3% 17,0% 13, 1% 11 ,4% 15,2% 

9 14,0% 7,7% 18,0% 17,9% 8,9% 12,7% 

lO 34,5% 34,9% 34,0% 51 ,0% 54,5% 41 ,3% 

Fonte: Novo Nascimento - Iser 

Nota dada à Universal pela: 
Assembléia Bati sta Hi stóricas Renovadas Outras Total 

Pentecostais 

(N=411) (N=245) (N=123) (N=98) (N=237) (N=1332) 

I 11 ,5% 14,7% 14,0% 11 ,6% 14,1% 13,0% 

2 5,5% 4,9% 5,4% 5,8% 6,8% 5,6% 

3 6,0% 10,3% 6.5% 2,3% 4 ,7% 6,4% 

4 4,3% 5,9% 8,6% 4,7% 4,7% 5,2% 

5 17,0% 15,3% 18.3% 7,0% 14,1% 15 ,2% 

6 6,6% 8,8% 8,4% 4,7% 4,5% 6,7% 

7 9, 1% 8,3% 5,4% 8, 1% 7,8% 8,2% 

8 9,8% 8,8% 9,7% 12,8% 9,9% 9,9% 

9 5,5% 8,3% 14,0% 12,8% 9,4% 8,5% 

lO 24,7% 14,7% 9,7% 30,2% 24,0% 21 ,3% 

Fonte: Novo Nascimento - Iser 
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Nota dada à Batista pela: 
Assembléia Universal Históricas Renovadas Outras Total 

Pentecostais 

(N=411) (N=218) (N=123) (N=98) (N=237) (N=1332) 

2,5% 5,2% 2,8% 1,2% 4,0% 3,2% 

2 1,9% 6,3% 0,9% 1,2% 4,0% 3,0% 

3 0,8% 3,4% 0,9% 3,5% 1,8% 

4 1,8% 4,0% 1,9% 4,7% 3,0% 2,7% 

5 13,2% 12,8% 12,3% 11 ,8% 11,6% 12,5% 

6 4,9% 6,3% 4,8% 8,2% 5,7% 5,8% 

7 8,6% 11,5% 4,7% 5,9% 9, 1% 8,5% 

8 17,3% 13,2% 13,2% 18,8% 15,2% 15,7% 

9 13,4% 10,3% 15,1% 17,6% 13,6% 13,5% 

lO 35,6% 27,0% 43,4% 30,6% 30,3% 33,3% 

Fonte: Novo Nascimento - lser 

79 



10. O inimigo 

O cristiani smo divide o mundo entre o Bem e o Mal. Nos 
tempos modernos, no entanto, estas categorias tendem a ser com
preendidas, apenas, num plano moral. Foram re levantes para a 
metafísica na fil osofia antiga, explicaram a própri a ex istência ma
terial e seus dramas em algumas vertentes, como a maniquéia, de
ram sentido à hi stória humana nas interpretações da igreja. Reduzi
das à moral, sobretudo a partir do ilumin ismo, passaram a denotar, 
apenas, alternati vas do comportamento e das intenções individuais. 
Esvaziou-se, ass im, a razão de ser da personificação do princípio 
do mal. Deus permaneceu como um princípio ordenador, mas o 
Diabo caiu em desuso. Ass im fo i, ao menos, no pensamento hege
mônico, formado no ambiente das letras e das ciênc ias . No Bras il , 
terra do catolicismo popular e dos sincreti smos, outras tendências 
se fize ram notar. O culto aos santos, fo rte de tradições Mediterrâ
neas, valori za a proteção que nos é dada pelo patrono espiritual 
num plano de ex istênc ia que antecede a mora l. Figuras embl emáti
cas do "mau comportamento", como prostitutas ou mesmo os ban
didos, compartilham da devoção aos santos e deles recebem prote
ção. Situações moralmente ambíguas, como as di sputas do amor, 
são motivo de súplicas e promessas. Por outro lado, o sincret ismo 
com tradições afri canas assoc iou a imagem do demônio com gu ias 
espirituais caracteri zados justamente pela sua ambigüidade. Exu, 
mensageiro e comunicador, figura das encruzilhadas, não é bom, 
nem mau em si mesmo; será bom aqui , mau acolá; bom para al
guns, mau para outros; sempre supreendente, nunca de todo confi 
áve l. Em suma, o embate entre o Bem e o Mal perde nitidez na 
cultura religiosa brasileira. Prevalece, em seu lugar, o equil íbrio 
instáve l das alianças e dos compromi ssos num mundo submetido a 
múltiplos senhori os que implicam múltipl as lealdades. Os evangé
licos rompem com este padrão e o condenam. 

Até onde vai a ruptura implicada pela conversão ao evange
lho? Qual a profundidade da negação das demais religiões? Como 
percebem a convivência inter-re ligiosa? Abordamos estas questões 
por duas entradas, uma negati va, posta no plano doutrinal, out ra 
pos iti va, referida ao plano prático das relações pessoais. Buscando 
um mapa doutrinal, apelamos para o princípi o de contradição re-
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presentado pelo Demónio. Quão importante é a figura do Diabo na 
imaginação evangélica brasileira? Acreditam eles na efetiva exis
tência do Demónio? A resposta quase unânime (89%) é inequívo
ca, e para todas as denominações. Uma pequena mjnoria de 7%, 
apenas, recupera a inspiração liberal do protestantismo dominante 
na América do Norte e na Europa, ousando questionar a existência 
de Satanás, ou pelo menos a sua presença em outras religiões. Este 
percentual cresce para 11% entre as Históricas, como era de se es
perar por serem mais próximas das matrizes dos países do Norte. 

Tabela 37 - Existem religiões demoníacas ? 
Asse m- Batista Universal Hi stóri - Renovadas Outras Total 

bléia c as Pente-
costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 

Sim 92% 88% 87% 85% 95% 89% 89% 

Não 5% 7% 8% 11 % 3% 6% 7% 

NS/NR 3% 5% 5% 4% 2% 5% 4% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

E quais serão estas religiões demoníacas? Apresentamos aos 
entrevistados uma lista das religiões mais encontradas no país e in
dagamos se seriam elas demoníacas . As respostas, na Tabela 38, 
estabelecem um claro padrão da (in)tolerância relativa dos evangé
licos em relação às religiões no Brasil: 

• A rejeição à Umbanda e ao Candomblé é quase unânime. Nada 
menos que 95% de respostas afirmam que elas são demoníacas. 

• A rejeição radical ao Espiritismo Kardecista também é geral, 
embora num grau mais baixo. São 83% de respostas acusando-o de 
demoníaco . 

• O Judaísmo parece ser menos conhecido, pois apenas 52% dos 
entrevistados dispuseram-se a dar sobre ele uma opinião. Destes, 
49% disseram que, sim, é demoníaco, o que representa 29% da 
amostra. 

• O Catolicismo é o menos rejeitado. Apenas 30% das respostas 
dizem ser ele demoníaco. Seria esta a medida do sectarismo doutri
nal mais intransigente, que rejeita como inimiga qualquer religião 
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não evangélica. 

• Vale ainda notar que o Ateísmo é demoníaco para 52% dos en
trevistados, sendo, portanto, rejeitado com menos vigor do que o 
Kardecismo, a Umbanda ou o Candomblé. 

Tabela 38 - Religiões demoníacas 
N Total (%) 

Catoli cismo 358 30% 

Judaísmo 349 29% 

Espiritismo kardecista 982 83% 

Umbanda e Candomblé 1126 95% 

Ateísmo 614 52% 

Fonte: Novo Nascimento- Iser 

As variações denominacionais são significativas a este res
peito : num extremo, as Históricas sã.o as mais tolerantes, seguidas 
dos Batistas. A taxa dos "irredutíveis", aqueles que condenam até 
mesmo o catolicismo como demoníaco, diminui entre elas para um 
nível de 18% e 22% respectivamente. Noutro extremo, as Renovadas 
são as mais intolerantes em relação à Umbanda, ao Candomblé e ao 
Kardecismo. Mas a Universal se destaca pela rejeição radical do 
Catolicismo num nível muito superior à média (43 % dos fi éis da 
Universal acreditam que o Catolicismo é demoníaco). 

A crença no Demônio e a intolerância doutrinária estão, por
tanto, estreitamente vinculadas entre os evangélicos. Resta ver, no 
entanto, a implicação desta postura no plano das relações pessoais. 
Indagamos sobre a atitude hipotética dos entrevistados no caso de 
um filho ou uma filha se casar com pessoa de outra religião (Tabela 
39). As respostas acompanham o padrão já sinalizado, mas os núme
ros crescem no lado da tolerância. Cerca de 31% apenas declaram 
que proibiriam o casamento no pior dos casos, vale dizer da Umban
da ou Candomblé. A proibição afetaria apenas 6% na hipótese do ca
samento co{ll um(a) católico(a). Por outro lado, cerca de 43% aceita
riam, sem problemas, o casamento com um(a) católico(a) e 14% não 
se incomodariam com um casamento com adepto( a) da Umbanda ou 

82 



Candomblé. Esta abertura para o casamento com pessoa de outra re
ligião, ainda que seja considerada "demoníaca", merece atenção. 
Pode estar relacionada à concepção dominante entre evangélicos de 
que a fé é matéria de foro íntimo, individual. Ninguém é salvo pelo 
outro. A salvação deve ser alcançada por cada pessoa diante de 
Deus. Pode ser, também, que corresponda, paradoxalmente, a certa 
banalização da figura do Demônio. Está em toda parte, não é tão ex
cepcional. Talvez não seja tão ameaçador. 
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Tabela 39 - Opinião sobre o casamento dos filhos com pessoas 
de outras religiões 

Assem- Ba- Uni- Histó- Reno- Outras Total 
bléia tis ta versai ricas v adas Pente-

costa is 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Se fosse Católico? 

Não se incomodaria 38% 48% 49% 45% 45% 39% 43% 

Aceitari a a contragosto 48% 47% 43% 5 1% 49% 46% 47% 

Proibiri a 10% 3% 5% 2% 2% 8% 6% 

NS/NR 4% 2% 3% 2% 4% 7% 4% 

Se fosse Judeu? 

Não se incomodari a 29% 33% 32% 29% 36% 26% 30% 

Aceitaria a contragosto 46% 48% 46% 5 1% 46% 48% 47% 

Proibiria 16% 10% 14% 9% 11% 13% 13% 

NS/NR 9% 9% 8% 11 % 7% 13% 10% 

Se fosse Espírita Kar-
decista? 

Não se incomodaria 14% 16% 22% 23% 16% 13% 16% 

Aceitaria a contragosto 50% 57% 53% 50% 53% 49% 52% 

Proibiri a 3 1% 22% 19% 20% 29% 29% 26% 

NS/NR 5% 5% 6% 7% 2% 9% 6% 

Se fosse do Candom-
blé? 

Não se incomodaria 12% 13% 20% 16% 14% 10% 14% 

Aceitaria a contragosto 48% 54% 5 1% 53% 5 1% 48% 50% 

Proibiri a 36% 29% 25% 25% 33% 33% 3 1% 

NS/NR 4% 4% 4% 6% 2% 9% 5% 

Se fosse Ateu? 

Não se incomodari a 18% 18% 24% 24% 2 1% 15% 20% 

Aceitaria a contragosto 50% 55% 50% 57% 52% 49% 51 % 

Proibiria 25% 18% 19% 13% 2 1% 2 1% 20% 

NS/N R 7% 9% 7% 6% 6% 15% 9% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 
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IV. FAMÍLIA E REPRODUÇÃO 

1- A relação entre mulheres e homens evangélicos 
Passamos agora ao bloco de questões configurado pela temática de 
gênero. Constatamos um desequilíbrio importante entre homens e 
mulheres na população evangélica. São 31% contra 69%, ou seja, 
um homem para cada duas mulheres entre os fiéis. Este fato, por si 
só, aponta para a centralidade do tema gênero no perfil sociológico 
dos evangélicos e coloca uma forte questão interpretativa: por que 
a mensagem evangélica é mais atraente para as mulheres do que 
para os homens? 

Gráfico 14- Gênero entre evangélicos e na População da Regi
ão Metropolitana do Rio de Janeiro 

68 .80% 

Evangélicos Novo 
Nascimento 

Fontes : Novo Nascimento - ISER 
Censo t99t · IBGE 

52.30% 

População da 
região 

Metropolitana do 
Rio de Janeiro 

C Masculino 

•Feminino 

Temos uma explicação a sugerir. A "conversão" que as 
igrejas evangélicas demandam de seus fiéis envolve rupturas pro
fundas nos padrões culturais de relacionamento entre os gêneros. 
Romper com o "mundo" para aderir à igreja envolveria uma nova 
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forma de conceber o homem ou a mulher que se é, bem como a sua 
relação com o parceiro. Tais mudanças de padrão tenderiam a pro
vocar o interesse das mulheres e a resistência dos homens. Que pa
drão de gênero, pois, as igrejas evangélicas veiculam? Os dados 
aqui reunidos e a literatura existente indicam que: 

• há uma moral generalizada de contenção da sensualidade; 

• esta moral tende a valer para ambos os sexos; 

• ela implica uma simetria no compromisso de homens e mulhe
res para com a família no casamento. 

Esse padrão evangélico rompe com uma tradição ibero
americana que atribui aos gêneros valores diversos, assimétricos e 
complementares: honra masculina e pudor feminino, expansão da 
potência sexual masculina e contenção da sexualidade feminina, li
berdade para o homem (sobretudo antes, mas também depois do 
casamento), castidade para a mulher antes do casamento e lealdade 
estrita depois, fascínio pela liberdade da mulher alheia e obsessão 
pelo controle da própria mulher, etc. Esta assimetria e os simbo
lismos dela decorrentes são recusados pelos evangélicos, em gran
de medida. 

Por outro lado, a moral evangélica contraria também a atua
lização carnavalesca dos valores tradicionais 1

, forte no Rio de Ja
neiro, que, ao exaltar a sensualidade, festeja as contradições e os 
desejos contidos na hierarquia dos gêneros. Criticando o álcool e 
outras drogas, recusando a freqüência a bares e bailes, preconizan
do roupas e costumes castos, os evangélicos eliminam as situações 
propícias à expressão dos costumes herdados. Substituem-nas pela 
freqüentação à igreja. Casa, igreja e trabalho são os locais apropri-

'uma contraposição importante a considerar é se é plausível supor a pertinência e 
persistência de um padrão ibero-americano no Rio de Janeiro após três processos: 
a revolução sexual, a penetração da mensagem feminista através da mídia e os 
métodos modernos de contracepção. A literatura tem indicado que, nestes proces
sos de mudança na relação entre gêneros, foi mais especificamente a representa
ção social da mulher que se viu transformada, não a do homem; e que esta trans
formação feminina ocorreu basicamente com respeito à sua atuação na esfera pú
blica. menos com relação à família . Além disso, há uma certa impermeabilidade 
das camadas populares a relativizações quanto aos papéis de gênero. Foi conside
rando estes fatores que trabalhamos nesta análise levando em conta uma tradição 
ibero-americana de padrão de gênero. 
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ados para o estilo de vida preconizado pela fé evangélica. 

A hipótese de que o padrão moral evangé(jco desperta maior inte
resse nas mulheres e maior resistência nos homens supõe um enfrenta
menta simbó(jco profundo e duradouro nos processos de conversão. 
Aproximando-nos da questão, buscamos nos dados elementos para avali
ar a profundidade temporal da diferença de participação entre homens e 
mulheres. A Tabela 40 descreve a relação de gênero segundo três recortes 
temporais: 1. criados na igreja; 2. há mais de 1 O anos na igreja; 3. há me
nos de 10 anos na igreja. O resultado impressiona. Observa-se que a pro
porção de 2: I entre mulheres e homens mantém-se constante nos diversos 
estratos geracionais evangélicos. Vale para os convertidos e vale também 
para os fiéis que foram criados na igreja. Outras pesquisas devem testar e 
explorar este ponto. Verificar, por exemplo, se além de serem mais resis
tentes à conversão, os homens não manifestarão também maior tendência 
a abandonar a fé. É provável que os homens sejam mais propensos a 
"desviarem-se do caminho do Senhor". 

Tabela 40 Gênero e tempo de pertencimento à igreja 
I Masculino Feminino Total 

Criado em Igreja Evangélica 128 272 400 

32% 68% 30% 
Convertido I O anos ou mais 105 251 356 

29% 71 % 27% 
Convertido há menos de I O anos 178 389 567 

3 1% 69% 43% 
Total 411 912 1323 

3 1% 69% 100% 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Um argumento que modifica esta nossa interpretação relaciona
se com o predomínio feminino nas diversas religiões no Brasil. É assim 
no catolicismo tradicional e nas Comunidades Eclesiais de Base inspi
radas na Teologia da Libertação, e é assim também no espiritismo, na 
umbanda ou no candomblé. Não estariam os evangélicos simplesmente 
repetindo uma tendência geral da religiosidade brasileira? Uma primeira 
aproximação ao problema nos conduziria a uma resposta positiva: é 
neste ambiente cultural que as igrejas evangélicas trabalham, gerando 
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atrações e resistências que lhe são próprias. As dificuldades entre ho
mens e mulheres - parceiros, casais, amasiados, amantes, mães e fi lhos, 
filhos e pais, as relações e seus conflitos formados a partir dos padrões 
herdados, são matéria constante em preces, pedidos, trabalhos, clamo
res, predominantemente femininos, dos diversos templos, casas ou ter
reiros. O ambiente cultural que atrai as mulheres na relação com o 
transcendente é o mesmo para as diversas religiões. 

No entanto, entre evangélicos, o padrão ideal contrapõe-se a esta 
"religiosidade feminina". Há um versículo muito citado que diz: "Eu e 
minha casa serviremos ao Senhor" (Josué 24: 15). Esta é a expectati va: a 
farru1ia inteira na igreja. Pesquisas futuras devem elaborar o ponto, mas 
um outro tipo de informação disponível no Novo Nascimento reforça a 
tese aqui defendida: a idade dos fiéis. Se o padrão ideal direciona a 
mensagem para toda a família, é de se esperar que ela alcance pessoas 
de todas as idades. Comparamos, portanto, a distribuição das idades em 
nossa amostra com a pirâmide etária da população do Rio de Janeiro. O 
resultado desta consulta está nos Gráficos 15 e 16. Tanto para homens 
quanto para mulheres, encontramos uma notável semelhança de padrão. 
Jovens (a partir de 16 anos), adultos e velhos estão presentes na amostra 
da pesquisa em proporções semelhantes às encontradas na população 
em geral. Em outras palavras, o padrão familiar de participação dos 
evangélicos na igreja é confirmado no que se refere às faixas de idade 
dos fiéis. Neste aspecto, os evangélicos distinguem-se dos padrões cul
turais herdados, onde além de ser predominantemente feminina, a parti
cipação religiosa é mais própria à idade adulta, aumentando na velhice. 
A diferença se deve a que o dever ser evangélico, com sua ênfase na 
família, leva as igrejas a oferecerem espaços de sociabilidade para as di
ferentes faixas etárias: as tradicionais escolas dominicais, as festas de 
crianças com a presença dos pais aos sábados; os grupos de jovens; reti
ros para adolescentes, jovens e casais, os shows de música gospel; os 
círculos de senhoras e senhores, os gmpos de coral , etc. Os Gráficos se
guintes, de números 15 e 16, evidenciam o paralelismo etário entre evan
gélicos e a população em geral, com uma pequena variação entre jovens 
(16 a 19 anos), da ordem de 5% (para mulheres) e 3% (para homens). 
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Gráfico 15 

Distribuição etária- Feminino 
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Gráfico 16 

Distribuição etária - Masculino 
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Resumindo os dados ac ima, pode-se dizer que a expansão 
evangélica é um fenômeno sobretudo feminino, que abre perspec
tivas de transformações importantes nos padrões de convivência 
familiar da população atingida. Neste sentido, o nível verificado de 
participação masculina na população evangélica (cerca de l /3) não 
é banal. Expressa uma adesão aos novos padrões familiares por um 
expressivo contingente de homens. 

Há, contudo, variações signi ficativas entre as denominações 
em relação ao gênero e à idade. A Universal destaca-se com 81% 
de composição feminina. É possível que, no caso da Universal, o 
es til o ritual implique um afastamento dos padrões protestantes 
cláss icos de incorporação da unidade familiar. Ela não enfatiza a 
estrutura congregac ional , onde a família se insere, e sobrevaloriza 
o fenômeno da possessão, que é tipicamente feminino na cultura 
religiosa brasileira, como tem sido demonstrado pela literatura an
tropológica. A Assembléia de Deus, por sua vez, es tá mais próxi ma 
da média geral, numa posição intermedi ária entre as Hi stóricas e a 
Uni versal. Na amostra do Novo Nascimento, a Assembléia tem 
34% de homens e 66% de mulheres. 

Quanto à idade, vale registrar que as Históricas destacam-se 
por uma presença jovem acima da média, o que faz sentido com 
um padrão familiar de participação já mai s estabelecido entre estas 
denominações. No outro extremo, abaixo da média, está a Univer
sal. Isto também faz sentido, dadas as características não congrega
cionais de arregimentação desta igreja. As demai s denominações 
apresentam um percentual de jovens próximo à média geral dos 
evangélicos . 

Tabela 41 - Gênero, por Denominação 
Assem- Batista Universal Históri- Renovadas Outras Total 

bléia c as Pentecos-
tais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Feminino 66% 64% 8 1% 67% 66% 69% 69% 

Masculino 34% 36% 19% 33% 34% 3 1% 3 1% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 
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Gráfico17- Percentual de Jovens entre Membros da Igreja 

12% 11 % 

10% 

8% 

6% 

4% 
DOe 16 a 19 anos 

2% 

Históricas Média Universal 
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2. Obrigações Familiares 

Uma série de perguntas de opini ão foi feita aos evangélicos sobre 
os papé is de gênero na vida familiar, que apresentamos a seguir. A 
maioria absoluta (89%) opina que "a moral sexual do homem e da 
mulher deve ser igual" (Tabela 42). Não dispomos de dados com
parativos para a população em geral, mas o ponto aqui é feito com 
c lareza. 

Tabela 42* - Obrigações do homem e da mulher (a) 
Discorda totalmente 7% A moral sexual do Concorda em parte 8% 

Discorda em parte 4% homem e da mu- Concorda totalmente 8 1% 

Total de di scordância 11 % 
lher deve ser igual 

Total de concordância 89% 

Fonte : Novo Nasci mento - !ser 

A questão anterior torna-se mai s específica e diferenci al 
quando relac ionada ao tema da virgindade. Sabemos que, tradicio
na lmente, ela não costuma ser ex igida dos homens em seguida à 
adolescênc ia; e que, por mudanças nos costumes, tende a perder 
valor também entre mulheres jovens. No discurso evangélico, no 
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entanto, a tendência é di versa. Nada menos que 84% opinaram que 
as mulheres devem chegar virgens ao casamento. Reforçam, por
tanto, o valor tradicional da castidade feminina. Divergem da tradi
ção, por outro lado, quando opinam sobre o comportamento mas
culino: a maiori a absoluta (69%) acha que também os homens de
vem chegar virgens ao casamento. 

Tabela 43* - Obrigações do homem e da mulher (b) 
Discorda totalmente I I% A mulher deve chegar Concorda em parte 14% 

Discorda em parte 5% ao casamento virgem Concorda totalmente 70% 

Total de di scordância 16% Total de concordância 84% 

Discorda to talmente 23% O homem deve chegar Concorda em parte 20% 

Discorda em parte 8% ao casamento virgem Concorda totalmente 49% 

Total de discordância 31% Total de concordância 69% 

Fonte: Novo Nascimento - lser 

As variações denominacionais são interessantes neste as
pecto. Quanto à virgindade masculina antes do casamento, Históri
cas, Batistas ~ Renovadas (justamente as denominações mais es
colari zadas) são as mais afirmativas (73%). 

São as denominações mais trabalhadas pela ética igualitária. 
A Universal, aqui também, fi ca no extremo oposto (58%), mais 
próxima das noções tradicionais no país. Assembléia e Outras 
Pentecostais tomam pos ição intermediária (69%). 

* Percentuais são calculados sobre o total de respostas válidas 

92 



Gráfico 18- A Mulher, o Homem e 
a Virgindade antes do Casamento 
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Não estamos sugerindo que os evangélicos sejam porta-vozes 
de uma ideologia de igualdade entre os gêneros. O lastro bíblico, Pau
lino, de predomínio do homem na chefia da família encontra eco e é 
difundido com autoridade e freqüência, na literatura e nos sermões. O 
modelo fanu1ia nuclear correta, em seus termos, tem o pai e esposo 
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no centro. Assim, a maioria de 60% opina que "Ao marido cabe a 
última palavra na deci são familiar." É uma noção antiga que se 
torna revigorada com a pregação evangélica. Os 40% que discor
dam, no entanto, levam a pensar que o valor da igualdade encontra 
terreno propício no contexto evangélico. A simetria nos compro
missos do casal para com a unidade doméstica estabelece premis
sas favoráveis à expansão do igualitarismo. Assim, o grupo divide
se quase pela metade (55% X 45%) diante da afirmação de que "A 
educação dos filhos é principalmente tarefa da mãe". E a quase to
talidade (79%) rejeita a idéia de que "A mulher deve cuidar da casa 
e dos filhos e o marido não tem obrigação de ajudar." Consideran
do que registramos aqui opiniões de uma população na sua maioria 
pobre e com pouca escolaridade, somos inclinados a sugerir que, 
sim, a pregação evangélica tem propiciado transformações moder
nizantes das relações entre os gêneros. 

Tabela 44* Obrigações do marido e da mulher 
Discorda totalmente 3 1 o/o Ao marido cabe a últi- Concorda em parte 24% 

Discorda em parte 9% ma palavra na decisão Concorda totalmente 36% 

Total de discordância 40% 
familiar 

Total de concordância 60% 

Discorda totalmente 65% A mulher deve cuidar Concorda em parte 14% 

Discorda em parte 14% da casa e filhos e o ma- Concorda totalmente 7% 

Total de discor-jância 79% rido não tem obrigação 
Total de concordância 21 o/o 

de ajudar 

Discorda totalmente 34% A educação dos filhos é, Concorda em parte 26% 

Discorda em parte II % principalmente, tarefa Concorda totalmente 29% 

Total de discordância 45% 
da mãe 

Total de concordância 55% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

* Percentuais sâo calculados sobre o total de respostas válidas 
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3. Estado Civil 

A maior parte da população evangélica é casada, 63%. Outra 
parte divide-se entre solteiros, 20%, e separados e viúvos, 17%. 
Distinguindo segundo o gênero, no entanto, o Estado Civi l apre
senta uma variação significativa: é maior o percentual de homens 
solteiros que o de mulheres (27% contra 17% ); os percentuais se 
aproximam para os casados, com uma pequena diferença a mais 
para os homens (67% contra 62%); e o percentual de separados ou 
viúvos é muito mais expressivo entre as mulheres (22% contra 
6% ). A primeira variação pode ser explicada pelo fato de que as 
mulheres se casam mais cedo e nossa amostra foi limitada a uma 
idade mínima de 16 anos. Mas a diferença quanto aos separados e 
aos viúvos sugere uma reiteração do ponto já feito anteriormente: 
passado o casamento, as mulheres encontram mais razão para ficar 
na igreja que os homens . 

Gráfico 19 
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A caracterização do Estado Civi l por Denominação é coe
rente com observações já feitas: as Históricas, com maior presença 
de jovens, apresentam um maior percentual de solteiros ; enquanto 
a Universal, com maior presença de mulheres, inclui percentual 
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maior de separados e viúvos. (Tabela 45) 

Tabela 45 - Estado Civil, segundo Denominação 
Assem- Batista Uni ver- Históri- Renova- Outras Total 
bléia sal c as das Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 

Casado 64% 67% 66% 52% 62% 63% 63% 

Solteiro 20% 19% 12% 26% 29% 22% 20% 

Separado 7% 5% 11 % 10% 5% 8% 8% 

Viúvo 9% 9% li % 12% 4% 8% 9% 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

O casamento 

O casamento evangélico é preferencialmente endogâmico: 
65% dos evangélicos casam com evangélicos, contra 35% casados 
com não-evangélicos. Ainda que não haja proibição categórica do 
casamento para fora entre as igrejas evangélicas, muitas expectati
vas e um grande estímul o são colocados nos casamentos no interior 
do grupo. Este acasalamento preferencial reforça o "padrão evan
gélico de família" já referido anteriormente. 

Essa tendência do casamento na igreja atuali za-se de manei
ra di versa conforme o gênero da pessoa: enquanto 92% dos ho
mens têm cônjuges evangélicos, apenas 5 1% das mulheres os têm. 
Evidentemente, o tamanho da popu lação masculina co loca limites 
para as expectati vas femininas. Numa proporção de 2 mulheres 
para cada homem, nada menos que a metade delas há de ser levada 
a buscar parceiros fora da igreja. Em conseqüência, 92% dos evan
gélicos que não casam dentro são mu lheres . Resta, pois, para elas e 
para a igreja, a expectativa de que o Espírito toque o coração de 
seus namorados, noivos ou esposos . Reforça-se, então, a idéia de 
que são as mulheres que, com maior freqüência, abrem as portas da 
igreja para os novos convertidos . 
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Tabela 46 
Seu (Sua) esposo (a) é evangélico (a)? segundo Gênero 

Homens Mulheres Total 

N o/o N o/o N o/o 

Sim 255 92% 289 51% 544 65% 
Não 23 8% 275 49% 298 35% 
Total 278 100% 564 100% 842 100% 
Fonte: Novo Nascimento- ISER 

Gráfico 20 
Casamentos entre Evangélicos e Não Evangélicos por Gênero 
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Fonte: Novo Nascimento- I SER 

As diferenças denominacionais são significativas: a Assem
bléia, uma das denomjnações mais acentuadamente formadoras de 
"comunidade moral", tem o índice mais alto de casamentos entre 
evangélicos, com 72%. No extremo oposto está a Universal, com ape
nas 44% de casamentos para dentro, sensivelmente abaixo da média 
geral. Vimos que a Universal é a denominação que reúne major per
centual de mulheres e que não enfatiza o estilo de vida congregacio
nal. Vimos também que o contraste com a Assembléia é particular
mente interessante, posto que essas duas denominações recrutam os 
seus membros nas mesmas faixas de renda e de escolaridade. 
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Gráfico 21 

Cônjuge Evangélico segundo denominação 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

:~ (/) ~ 
:õ ~ -~ 
Eo CD 

~~ 
...: 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

V> 

"' "O 

"' > o 
c 
Q) 
a: 

V> 

"' u ·c 
·O 
1ií 
J: 

V> 

(/) -~ 
~ o 
- u ::l Q) 

o c 
Q) 

Cl. 

o 

~~ 
~ o ~ 
Q) c Q) 
.2: ·a:; o 
c cr: 

:::> 

C Sim 

•Não 

Acompanhando os costumes da população, a maioria dos 
evangélicos casa até os 22 anos, e as mulheres casam mai s cedo do 
que os homens: 35% das mulheres casam até os 18 anos contra 
apenas 6% dos homens. 

98 



Tabela 47- Idade que se casou, segundo gênero 
Homens Mulheres Total 

N o/o N o/o N o/o 

Até 18 anos 19 6% 269 35% 287 27% 

De 19 a 22 anos 97 32% 287 38% 384 36% 

De 23 a 26 anos 100 33% 128 17% 228 22% 

Mais de 27 anos 86 29% 76 10% 162 15% 

Total 302 100% 759 100% 106 1 100% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Examinado o mesmo dado segundo as denominações, vemos 
que Históricos, Batistas e Renovados casam mais tarde que os 
membros das diversas denominações pentecostais. A Assembléia e 
a Un iversal aprox imam-se neste ponto. É uma diferença que parece 
explicável pelos hábitos assoc iados a níveis de renda e de escolari 
dade. Pessoas com mai s renda e mais escola tendem a protelar o 
casamento . 

Gráfico 22 
Idade que se casou (por denominação) 
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4. Filhos 

Educação é um tema importante na história do protestanti s
mo no Brasil. Colégios protestantes, com concepções racionalistas 
de ensino e com noções progressistas de pedagogia, abriram espa
ços de reconhecimento para Presbiterianos, Metodistas, Batistas e 
Luteranos na primeira metade deste século. Além do ensino for
mal, a sociali zação do(a) filho(a) evangélica(o) é assunto constante 
nas conversas nas igrejas, entre os casais, pauta obrigatória dos 
congressos e seminários sobre a família, etc. Fizemos algumas per
guntas a respeito, visando a sobretudo produzir dados sobre a di s
ciplina familiar. 

Costumam os pais evangélicos estabelecer horários certos 
para as atividades dos filhos? As respostas dividem-se em torno de 
50% quanto a horário para banho, assistir à TV e dormir. 

Gráfico 23 
Pais que definem horário certo para os filhos (5 a 11 anos) 
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Para os evangélicos que tinham filhos adolescentes ( 12 a 17 
anos), apresentamos perguntas relativas à sua autonomia. De um 
modo geral, respeita-se a liberdade do filho ou da filha para a es
colha de seus amigos, o namoro, a freqüentação de festas e até 
mesmo a freqüentação da igrej a. As meninas, porém, são mais 
contro ladas, sobretudo no que toca à participação na igreja. En
quanto 53% dos pais aceitam a decisão do filho de não ir à igreja, 
apenas 39% deles teriam a mesma tolerância no caso das filhas . 
Por outro lado, a ex igência é mais severa e uni versal no que con
cerne aos estudos. A quase totalidade dos pais não admitiria que 
seu filho ou que sua filha deixasse a escola para ir trabalhar. Não 
temos dados para comparar esta resposta com a do conjunto da po
pulação. É provável, no entanto, que os evangélicos se caracteri
zem por uma di sciplina mais severa na educação dos seus filhos. 

Tabela 48- O Sr (a) permite que seus filhos (12 a 17 anos) ... 

Sim Não 

Freqüente(m) festas 69% 3 1% 

Escolha(m) seus prórios amigos 85% 15% 

Deixe( m) de ir à ig reja 53% 47% 

Namore( m) 81% 19% 

Pare(m) de es tudar para trabalhar 20% 80% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Idade em que teve o primeiro filho 

As variações denominacionai s são significati vas: todas as 
pentecostais tendem a ter filhos mais cedo (em tomo de 20% das 
mulheres têm o primeiro filho antes dos 18 anos) . Entre Batistas, 
Hi stóricas e Renovadas, este número fi ca entre 10% e 14%. Por 
outro lado, entre as Hi stóricas, uma expressiva percentagem de 
mulheres, 35%, tem o seu primeiro filh o depois dos 27 anos de 
idade. É um padrão que se aproxima da tendência geral de varia
ções segundo níveis de renda e escolaridade. 
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Tabela 49 
Idade em que teve o primeiro filho, por denominação 

Assem- Batista Uni- Hi stóri - Reno- Outras Total 
bléia versai c as v adas Pente-

costais 

Até 18 anos 20% 10% 21 % 14% 13% 18% 17% 

De 19 a 22 anos 37% 36% 32% 27% 38% 33% 34% 

De 23 a 26 anos 26% 36% 27% 24% 28% 22% 28% 

Mais de 27 anos 17% 18% 20% 35% 21 % 27% 21 % 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Número de Filhos 

Considerando que os evangélicos pertencem aos segmentos 
mai s pobres, poder-se-ia supor que acompanhassem os padrões re
produtivos característicos das classes pobres, vale dizer, que tives
sem em média mais filhos que o conjunto da população. Os dados 
do Novo Nascimento sugerem, contudo, um outro resultado: mes
mo fazendo parte dos estratos menos escolarizados e de menor 
renda, os evangélicos participam ativamente do processo moderni
zante em termos do comportamento reprodutivo. 

A taxa de fecundidade entre as mulheres evangélicas1 é de 
2.74, próxima portanto da taxa geral da população brasileira, com 
2.58 (PNAD 1993). Em outras palavras, as mulheres evangélicas 
têm acompanhado o processo de redução de fecundidade, decres-

1É importante salientar uma adequação que fizemos para a relização desta pes
quisa sobre comportamento reprodutivo entre os evangélicos. Como se trata de um 
segmento religioso em que a sexualidade é um tema delicado, optamos por não 
realizar algumas questões de praxe sobre comportamento reprodutivo, contando 
com vias indiretas para se chegar aos mesmos parâmetros. Por exemplo. é usual 
algumas perguntas diretas às mulheres entrevistadas para saber se elas têm uma 
vida sexual ativa: "com que idade você teve a sua primeira relação sexual?"; "atu
almente, com que freqüência você tem relações sexuais?",etc. Nós optamos por 
não realizar tais questões. contando como mulheres com vida sexual ativa aquelas 
que têm entre 16 e 49 anos, e que são casadas. Avaliamos que a perda que 
teríamos em precisão quanto a estas questões. através destas vias indiretas de 
classificação da situação das entrevistadas, seria menos profunda que outras per
das por limites morais na relação entrevistador/entrevistado. 
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cente ao longo das décadas : de 6.2 em 1960, 5.7 em 1970, 4.35 em 
1980 para 2.58 em 1993. Esta tendência modernizante no interior 
dos meios evangélicos pode ser apreciada quando se compara o 
número de filhos tidos por todas as mulheres e este número por 
mulheres em idade fértil ( 16 a 49) . Retirando-se as mulheres com 
mais de 50 anos, o número médio de filhos cai de 3.4 para 2.7 . 

Tabela 50 - Média de filhos tidos 
Mulheres evangélicas 3,4 

Mulheres evangéli cas em idade fértil 2.7 

Fonte: Novo Nasci mento- !ser 

Este dado é importante. A discussão dos fatores cu lturais que 
influem no comportamento reprodutivo costuma reduzir-se à educa
ção, a qual, por sua vez, é reduzida a seus aspectos escolares. Parece, 
no entanto, que mais atenção deveria ser dada à formação que é vei
culada em outros contextos institucionais, como, por exemplo, nos 
meios religiosos. A pesquisa Novo Nascimento faz uma contribui
ção neste sentido. Ela indica que as igrejas evangélicas tendem a in
fluenciar os seus membros a baixar a taxa de natalidade. 

Buscamos confirmar esta tese com dados comparativos mai s 
finos: comparar o comportamento dos evangélicos com o da po
pulação de um mesmo nível escolar. Tendo a escolaridade como 
constante, a diferença encontrada entre evangélicos pode ser razo
avelmente atribuída à atividade re li giosa. Possuíamos as informa
ções cadastrais dos chefes de familia dos 102 setores censitários 
que formaram a base de sorteio de nossa amostra. Podíamos, por
tanto, classificar os setores censitários segundo o nível médio de 
escolaridade dos chefes de família daquele setor, e então comparar 
evangélicos com não evangélicos. Resultou, assim, uma compara
ção entre vizinhos que compartilham um nível médio de escolari
zação, mas que se diferenciam quanto à religião. Os resultados 
deste exercício estão na Tabela 51. 

A Tabela 51 apresenta uma interessante equação: quanto 
menos escolarizado o grupo, maior a relevância da diferença evan
gé lica no sentido de diminuir o número médio de filhos por famí
lia. Com efeito, nas faixas C e B, os evangélicos possuem um nú-
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mero médio de filhos expressivamente inferior ao de seus vizinhos; 
enquanto na faixa A, de maior escolaridade, a tendência se inverte, 
com os evangélicos possuindo um número médio de filhos ligeira
mente maior do que o dos seus vizinhos. Fica, pois, sugerido que a 
variável religiosa tende a diminuir o seu impacto nos nívei s mai s 
elevados de escolarização, tornando-se, contudo, de grande impor-
tância nos meios menos escolarizados. · 

Tabela 51 - Número médio de filhos, evangélicos e 
seus vizinhos, por nível de escolaridade 

Pesquisa Novo Nascimento Censo Demográfico- 1991 

(A) (8) (C) (D) (E) (F) 

Faixas de Chefes 0-14 N°médio Chefes 0- 14 N° médio Diferença 
escol atida- anos de filhos anos de filhos Percentu-

de(acimade (0- 14 (0-14 anos) ai 
II anos) anos) 

Menos de 94 109 1,1596 210214 304828 I ,4501 -25,05% 
5% 

De 5 a 370 403 1,0892 388459 508596 1,3093 -20,21 % 
10% 

Mais de 908 916 1,0088 1892470 1639682 0,8664 14,11 % 
10% 

1372 1428 1,0408 2491143 2453106 0,9847 5,39% 

Fonte: Novo Nasci mento- !ser 

Censo Demográfi co 1991 - IBGE 

As variações denominacionai s são bastante significativas 
neste ponto, o que reforça a relevância da variável religiosa na de
terminação do comportamento reprodutivo . Mesmo entre evangéli
cos, as diferenças são notáveis . Construímos o Gráfico 24 incluin
do as respostas de mulheres de todas as idades, de modo a ganhar 
maior densidade estatística na comparação entre as diversas igre
jas. Classificando as respostas por denominação, obtemos uma si
gnificativa escala decrescente quanto ao número médio de filhos: 
Outras Pentecostais (3.7), Assembléi a (3.5), Renovadas (3.2), Ba
tista (3), Universal (2.9), Históricas (2.8). É um gradiente que com-
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bina, implicitamente, diferenças religiosas e educacionais. Surpreende, 
em particular, a posição da Universal, que tem a segunda menor taxa 
de natalidade, o que sugere a aceitação dos fiéis à campanha antinata
lista que é sistematicamente feita nesta igreja. Assim, embora a As
sembléia e a Universal recrutem nas mesmas faixas de renda e escola
ridade, situam-se aqui , como em tantos outros contextos, em pólos 
opostos. As mulheres que participam da Universal ti veram, em média, 
0,6 filhos a menos que as mulheres da Assembléia. 

Gráfico 24 
Número médio de filhos tidos por mulheres evangélicas 
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Cabe indagar, ainda, sobre as expectati vas. Qual será, para 
os evangélicos, o número ideal de filhos por famíl ia? A maioria 
(63%) responde que 2 filhos é um número ideal. As variações de
nominacionais correspondem, no plano ideal, ao gradiente obtido 
com o número efeti vo de filhos tidos. 
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Gráfico 25 

Número ideal de filhos 
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A maioria das mulheres casadas utiliza algum tipo de anti
conceptivo, 74%, sendo que esta maioria recorre prioritariamente à 
ligação de trompas, com 60%, e, em segundo lugar, ao uso de pí
lula, com 30%. Os demais métodos são utilizados de modo rare
feito : 4% a tabela, 3% a camisinha, 2% o DIU. 

Comparando o controle conceptivo das mulheres casadas e o 
de todas as mulheres, encontramos que o uso de métodos anticon
ceptivos cai para 55%. Mas, da mesma forma, o conjunto de todas 
as mulheres utiliza prioritariamente a ligação de trompas, com 
62%, seguido do uso de pílula, com 28%. 
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Tabela 52 
Método atual utilizado pelas mulheres em idade fértil 

Assem- Bati sta Univer- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia sal ri cas v adas Pente-

costa is 

Todas as mulheres 

Utiliza algum método? 

Sim 54% 56% 64% 54% 53% 50% 55% 

Não 46% 44% 36% 46% 47% 50% 45% 

Método utilizado 

Pílula 29% 23 % 36% 27% 18% 28% 28% 

DIU 1% 2% 3% II % 2% 2% 

Cami sinha 3% 4% 3% 4% 2% 3% 

Tabela 4% 2% 3% 6% 5% 4% 

Ligação de trompas 62% 67% 58% 63% 57% 63% 62% 

Outro 1% 2% 7% 4% 1% 

Mulheres casadas 

Utiliza algum método? 

Sim 7 1% 76% 78% 8 1% 72% 68% 74% 

Não 29% 24% 22% 19% 28% 32% 26% 

Método utilizado 

Píl ul a 3 1% 24% 39% 32% 17% 29% 30% 

DIU 1% 2% 4% 13% 2% 2% 

Camisinha 3% 6% 3% 4% 2% 3% 

Tabela 4% 2% 3% 8% 4% 4% 

Ligação de trompas 60% 64% 55% 60% 54% 63% 60% 

Outro 1% 2% 4% 4% 1% 

Fonte: Novo Nascimento- Iser 

As variações denominacionais quanto ao uso de anti-
conceptivas seguem a tendência j á anotada no que se referia ao 
número de filhos . As Outras Pentecostais, a Assembléia e as Reno-
vadas estão abaixo da médi a no uso dos métodos, enquanto a Ba-
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tista, a Universal e as Históricas colocam-se acima da média. A co
nhecida correlação entre maior escolaridade e maior uso de anticon
ceptivos é confirmada pela presença da Batista e das Históricas numa 
posição ac ima da média; mas essa variável não explica a presença da 
Universal no grupo. Ao contrário, isto configura um desvio que só é 
explicável pelo fator religioso, que neste caso inclui campanhas anti
natalistas entre os fi éis. Vale ainda ressaltar que a Universal apresenta 
o maior índice de uso de pílulas (39%) entre as mulheres casadas. 

Gráfico 26 

Mulheres casadas que utilizam métodos 
anticoncepcionais 
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Um comentário especial deve ser feito sobre a alta recorrência 
da ligação de trompas entre as mulheres evangélicas. Ao contrário do 
que se poderia esperar, a ligação de trompas tende a ser menos fre
qüente nas denominações de renda mais baixa. A operação atinge ín
dices mais altos nas denominações de maior renda e escolaridade, a 
Batista (47%) e as Históricas (48%). Significativamente, a mesma 
tendência se repete quando indagamos sobre expectativas futuras de 
ligação de trompas (Gráfico 27). Parece, pois, existir uma ampla ade
são por parte das mulheres a este recurso para o controle da natalida
de, independentemente de sua situação financeira ou nível escolar. 
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Gráficos 27 A e B 

Mulheres Casadas que pretendem fazer ligação de 
trompas 

Fonte: Novo Nascllllento · ISEA 

Mulheres Casadas em idade fértil que fizeram ligação de 
trompas 

Fonte : Novo Nascimento· ISEA 

Sua igreja proíbe algum método? 

A doutrina católica é clara quanto ao uso de métodos anticon
cepcionais: para uma Igreja há uma Doutrina. O mesmo não ocorre no 
meio evangélico. Em primeiro lugar, temos diferentes ramos denomi
nacionais que orientam diferentemente seus fiéis. Há uma tendência 
liberalizante, segundo a qual Deus deu à humanidade o conhecimento 
científico e, por conseqüência, a capac idade de produzir métodos anti
concepcionais que devem ser usufruídos por homens e mulheres. No 
pólo inverso, há correntes conservadoras que acreditam que o número 
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de filhos deve ser regulado única e exclusivamente pela vontade di vi
na, chegando mesmo a proibir o uso de métodos. Contudo, e em se
gundo lugar, não conhecemos ainda o rigor relativo destas regula
mentações em cada denominação (se são apresentadas aos fiéis como 
norma doutrinária, conselho, ou mera orientação), e pouco sabemos 
sobre os modos de propaganda destas determinações no meio da igreja 
(se é via estatuto, via pregação do pastor no púlpito, se na reunião de 
senhoras junto à mulher do pastor, se no encontro de jovens,etc). Estas 
questões demandam outras pesquisas. O Novo Nascimento levantou a 
opinião dos evangélicos quanto à doutrina de suas igrejas quanto ao 
uso de métodos anticoncepcionais. Trata-se, repetimos, de uma infor
mação sobre a opinião dos fi éis, e não sobre a doutrina ofi cial das 
igrejas. O resultado é digno de nota: apenas 13% dos evangé licos 
acham que sua denominação proíbe algum método. É um número pe
queno que condiz com uma tendência característica de valori zação do 
livre arbítrio da pessoa na regulamentação destas questões e que cor
responde a uma ampla aceitação dos métodos anticoncepcionais no 
meio evangélico. 

As variações denominacionais são significativas: 25% dos 
membros da Assembléia acham que sua igrej a proíbe algum méto
do, contra 3% apenas na Universal. Estas diferenças indicam que o 
espaço das igrej as é um espaço onde se fala sobre temas referentes 
à vida reprodutiva, normatizando-a segundo estilos diferenciados . 

Tabela 53 
Sua igreja ~roíbe algum método ~ara evitar filhos? 

Assem- Bati sta Uni ver- Hi stóricas Renova- Outras- Total 
bléia sal das Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=l332 

Sim 25% 5% 3% 7% 9% 15% 13% 

Não 66% 85% 88% 78% 79% 7 1% 77% 

NS 9% 9% 7% 15% 12% 13% 10% 

NR 1% 2% I% 

Fonte: Novo Nasci mento - lser 
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Aborto 

Um número expressivo dos evangélicos, 60%, considera o 
aborto aceitável sob certas circunstâncias especiais. As razões de 
saúde são as que estão em primeiro lugar: seja por razões de saúde 
do feto (39%) ou por ri sco de vida da mulher (36%). Segue-se, em 
nível mais baixo, as razões de consciência da mulher: seja a viola
ção da sua vontade, com o estupro (23% ), ou a soberani a da sua 
dec isão (1 5% ). Pobreza não é, segundo os entrevistados, uma razão 
que justi fique o aborto. Caso a caso, no entanto, verifica-se uma 
grande ambivalência. Para cada alternati va, cerca de dois terços 
preferem rejeitar o aborto. A aceitação genérica fica, assim, qua
lificada como opção verdadeiramente excepcional e, sempre, 
passível de crítica. As variações denominac ionais são expressivas: 
há uma ordem decrescente de aceitação, na seqüência Históricas, 
Batista, Renovadas, Uni versal, Outras Pentecostais, até o outro ex
tremo, a Assembléia. As Históricas são mais abertas à aceitação, 
com 70%, e os assembleianos mais resistentes, com uma pequena 
maioria (54%) de aceitação . 
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Tabela 54 
Aceitação ou Rejeição do Aborto, por Denominação 

Assem- Bati sta Uni ver- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia sal ri cas v adas Pente-

costais 

Nunca aceitaria 

o aborto 46% 34% 43% 30% 35% 42% 40% 

Aceitaria o aborto se ... 

o feto tiver alguma doença 

Sim 33% 44% 40% 55% 30% 37% 39% 

Não 67% 56% 60% 45% 70% 63% 61 % 

risco de vida da mulher 

Sim 33% 44% 36% 45% 30% 33% 36% 

Não 67% 56% 64% 55% 70% 67% 64% 

houver estupro 

Sim 19% 27% 24% 33% 17% 22% 23% 

Não 8 1% 73% 76% 67% 83% 78% 77% 

por decisão da mulher 

Sim 12% 16% 14% 22% 18% 12% 15% 

Não 88% 84% 86% 78% 82% 88% 85% 

Os pais não tiverem recursos 

Sim 2% 3% 5% 6% 4% 3% 4% 

Não 98% 97% 95% 94% 96% 97% 96% 

em alguma destas situações 

Sim 55% 66% 57% 72% 62% 55% 60% 

Não 45% 34% 43% 28% 38% 45% 40% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 

Homens e mulheres tendem a reagir de maneira semelhante 
frente ao aborto. A diferença significativa ocorre na hipótese de 
uma doença que atinja o feto. Neste caso, mulheres tendem a prefe-
rir o aborto em maior proporção que os homens. 
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Tabela 55 
Aceitação ou Rejeição do Aborto, segundo gênero 

Homens M ulheres Total 
Nunca aceitaria o aborto 42 % 40 % 40 % 
Aceitaria o aborto se ... 
o feto tiver alguma doença 

Sim 32 % 42 % 39 % 
Não 68 % 58 % 61% 
risco de vida da mulher 

Sim 37 % 36 % 36 % 
Não 63 % 64 % 64 % 
houver estupro 

Sim 21 % 23 % 23 % 
Não 79% 77% 77% 
por decisão da mulher 

Sim 14% 15% 15% 
Não 86 % 85% 85% 
os pais não tiverem recursos 
Sim 3% 4% 3% 
Não 97 % 96 % 97 % 
em alguma dessas situações 
Sim 57 % 61 % 60 % 
Não 43 % 39 % 40 % 
Fonte: Novo Nascimento- lser 
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O Sexo é ... 

A sexualidade é objeto de recato nos meios evangé licos. In
dagar sobre ela de maneira extensa seria pouco apropriado no âm
bito desta pesqui sa. Incluímos, contudo, uma pergunta que pode 
servir como referência para outros estudos. Pedimos uma qualifi
cação do sexo, entre algumas alternati vas pré-definidas. As opini
ões são apresentadas no Gráfico 28. Como se vê, mai s da metade 
dos fié is da Assembléia (6 1 %) reduz o sexo a uma necessidade bi
ológica (54%) ou francamente a um sacrifício necessário (7% ), o 
mesmo ocorrendo com as Outras Pentecostais (56%). Nas demais 
denominações, cerca de metade dos fi é is prefere falar de sexo 
como uma fonte de alegria, dividindo esta opinião com um ex
pressivo (maior que 40%) número de opções pela noção de uma 
necessidade biológica. 

Gráfico 28 
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6. Participação da Mulher na Hierarquia Eclesial 

A Tabela 56 apresenta a opinião sobre a participação das 
mulheres na igreja. Vimos que a presença feminina é notável entre 
os fiéis. E sabemos que, no entanto, os cargos de comando são, via 
de regra, ocupados por homens, o que é verdadeiro sobretudo para 
as principais funções litúrgicas, como no caso do Bispo ou do 
Pastor. Mas como os fiéis evangélicos opinam sobre esta questão? 
Quão abertos, ou fechados, serão e les à participação feminina na 
direção da igreja? Na média geral, há maiori a favorável à partici
pação feminina em todos os cargos, pastor e bispo inclusive. Mas a 
resposta positiva cresce em relação inversa à posição na hierarquia 
ecles iástica. Menor quanto ao epi scopado, equivalente em seguida 
quanto ao pastorado e ao presbiterato, maior para o diaconato e 
quase unânime para o evangelismo e a tesouraria. As variações de
nominac ionais são significativas e abrem um outro eixo de diferen
ças, remetido este à dimensão que chamamos "comportamental". 
Aqui, os fiéi s da Universal são os mais liberais, com 83% favorá
veis a mulheres pastoras. E a Assembléia é a mais conservadora, 
com 46% apenas a favor de mulheres no pastorado . São pólos 
opostos encontrados com freqüência nesta pesquisa. Batistas e 
Históricas seguem a Universal, com opiniões acima da média na 
abertura à partic ipação femjnina. E as Outras Pentecostais surpre
endem com opiniões mai s liberai s que as emitidas pelos fiéis das 
Renovadas. À despeito da renda e da educação, que é mais elevada 
en tre as Renovadas, parece que o fervor espiritual que lhes dá ori
gem tende a reforçar ne las opiniões conservadoras em relação aos 
gêneros. 

115 



Tabela 56- Opinião sobre a participação das mulheres 
na hierarquia da Igreja 
Assem- Ba- Uni- Histó- Reno- Outras Total 
bléia tis ta versai ricas v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=l23 N=98 N=237 N=1332 % 

Tesoureira 
Certo 93 % 97% 97% 94% 95% 94% 1221 95 % 

Errado 7% 3% 3% 6% 5% 6% 69 5% 

Evangelista 

Certo 85% 97% 97% 95% 90% 94% 11 84 92% 

Errado 15% 3% 3% 5% 10% 6% 105 8% 

Diaconisa 
Certo 6 1% 90% 80% 92% 78% 78% 940 77% 

Errado 39% 10% 20% 8% 22% 22% 286 23% 

Pastora 
Certo 46% 69% 83% 73% 60% 66% 809 63% 

Errado 54% 31% 17% 27% 40% 34% 468 37% 

Presbítera 
Certo 48% 74% 80% 79% 58% 67% 784 57% 

Errado 52% 26% 20% 2 1% 42% 33% 43 1 43% 

Bispo 
Certo 42% 67% 68% 72% 52% 57% 711 57% 
Errado 58% 33% 32% 28% 48% 43% 535 43% 

Fonte:Novo Nascimento- !ser 
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Afastamento da Comunhão 

Vimos que os evangélicos se di stinguem pela ênfase religio
sa em questões morais. Fatos da moralidade e de costumes são ob
jeto do escrutínio coletivo, na busca da reali zação da "congregação 
dos santos" . Em geral, "desvios" e tentações sofridas por um ir
mão, ou irmã, são motivos de conversas com o pastor, reuniões di 
acenais , provações, orações coletivas, intercessões, etc . Nestas 
igrejas, há toda uma negoc iação silenciosa, um burburinho, até a 
congregação optar pelo "afastamento da comunhão", que é uma 
das medidas de punição mai s severas para com o membro "desvia
do". A pesquisa Novo Nascimento procurou e lementos para a 
aprec iação deste rigor moral , cujos resultados estão na Tabela 57. 
Os entrevistados dividem-se quanto ao homossexuali smo e ao 
adultério - uma pequena maioria (53% e 52%, respectivamente) 
considera que são motivos suficientes para o afastamento da co
munhão. Surpreende, por outro lado, que a outra metade dos fiéis 
recuse a punição para estes casos . Não se trata, com certeza, de 
uma ace itação liberal destes comportamentos. Mai s provável é que 
sejam percebidos como moti vo primeiro para um cuidado pastoral. 
A figura da mãe solteira é recusada peremptoriamente por um l/3 
dos fi é is, enquanto um número bem menor (8 %) sustentaria o 
afastamento da comunhão para os portadores do vírus da Aids. 

As variações denominacionais são significativas: a Assem
bléia destaca-se com os maiores índices de intenção punitiva. Co
loca em posições muito próximas, inclusive, o adultério e o homos
sexuali smo (o primeiro com 67% de rejeição, o segundo com 
66%). Seguem, numa linha decrescente, a Batista, as Renovadas, as 
Outras Pentecostais e as Hi stóricas; no outro extremo, a Universal 
destaca-se pela atitude inversa, mais liberal para com os desvian
tes. Apenas 23 % dos fiéis da Universal excluiriam da comunhão 
pessoas culpadas de adultério e 2 1% o fariam para homossexuais . 
Vale ac rescentar que a inclusão do aidético neste conjunto, como 
fato de natureza moral, dá uma medida da falta de esclareci mento 
quanto à Aids. Neste aspecto, a Assembléia (12%) e as Outras 
Pentecostais (9%) se destacam, puxando os índices de opinião pela 
punição para a ordem da dezena. 
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Tabela 57 
Opinião sobre Afastamento da Comunhão por Razões Morais 

Assem- Batista Reno- Outras Hi stó- Uni- Total 
bléia v adas Pente- ricas versai 

costais 

N=411 N=245 N=98 N=237 N=123 N=218 N=1332 

Afastaria o membro da igreja da comunhão se fosse ... 

Homossexual 

Sim 66% 64% 61 % 49% 50% 21 % 53% 

Não 30% 30% 35 % 46% 46% 76% 43 % 

NS/NR 4% 6% 4% 5% 4% 3% 4% 

Pessoa adúltera 

Sim 67% 63% 57% 40% 50% 23 % 52% 

Não 30% 34% 40% 57% 45% 73 % 45% 

NS/NR 3% 3% 3% 3% 5% 4% 3% 

Mãe solteira 

Sim 44% 40% 39% 24% 31 % 8% 33% 

Não 53 % 58% 59% 73% 64% 90% 65 % 

NS/NR 3% 2% 2% 3% 5% 2% 2% 

Aidético 

Sim 12% 5% 5% 9% 3% 4% 8% 

Não 80% 89% 91 % 84% 91 % 94% 87% 

NS/NR 8% 4% 4% 7% 6% 2% 5% 

Fonte: Novo Nascimento- !ser 
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V. PARTICIPAÇÃO CÍVICA 

O povo brasileiro pouco participa das associações e institui
ções civis. Os trabalhadores freqüentam pouco os sindicatos (salvo 
para buscar serviços de assistência) e poucos são os moradores fili
ados às associações de bairro. Os eleitores raramente se comuni
cam com os seus representantes. As vítimas de violência evitam 
recorrer à políci a e às instituições de justiça (com exceção para a 
justiça do trabalho). Esta alienação frente à ordem pública é maté
ria bem conhecida e tem sido objeto de múltiplas análises. Incluí
mos nesta pesquisa uma bateria de perguntas que visavam captar o 
nível de participação dos evangélicos nas instituições civis. Ser 
evangélico faz alguma diferença quanto a este respeito? A prática 
religiosa traz conseqüências perceptíveis para a cidadania? 

A primeira constatação, genérica, é a de que os evangélicos têm 
um baixo nível de participação cívica, que é análogo, no entanto, ao 
da população em geral. A Tabela 58(a) apresenta uma série de indica
dores neste sentido. comparando os nossos dados com os da PNAD de 
1988. A filiação sindical é da ordem de I 0% tanto para os evangélicos 
quanto para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. A 
atuação formal em obras assistenciais também é semelhante, ficando 
em tomo de 3%. A filiação a partidos políticos envolve números tão 
pequenos que a diferença obtida não parece relevante. Mas os outros 
dois indicadores sinalizam, talvez, diferenças significativas. Os evan
gélicos são menos freqüentadores de associações esportivas e culturais 
que a população em geral, numa razão de 3% para 6%. Faz sentido, 
pois o seu lazer é dado, sobretudo, pela igrej a. Por outro lado, curio
samente, participam com mais freqüência das associações de morado
res, como de 4% para 7%. Este dado merece atenção. Remete à hipó
tese de uma correlação entre a participação eclesial e a vida associati
va a nível local. Com efeito, explorando esta idéia, encontramos indi
cações de que a natureza da prática religiosa tem, sim, conseqüência 
para a participação civil. Outro indicador neste sentido é a participa
ção na "Campanha Contra a Fome" da "Ação da Cidadania", que se 
caracteriza justamente pela valorização das iniciativas locais. A Ta
bela 58(b) revela um alto nível de declarações de participação nesta 
Campanha. 
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Tabela 58(a)- Participação civil dos evangélicos comparada à 
da população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Filiado a algum: 

sindicato 

obra assistencial 

partido político 

ass. esportiva ou cultural 

associação de moradores 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

PNAD 1988 

pop. da RM 10% 

evangélicos 10% 
pop. da RM 3% 

evangélicos 3% 
pop. da RM 2% 

evangélicos 1% 
pop. da RM 6% 

evangélicos 3% 
pop. da RM 4% 

evangélicos 7% 

Tabela 58(b)- Participa da "Campanha Contra a Fome"? 
N % 

Sim 305 23% 
Não 1204 77% 
Fonte: Novo Nascimento- lser 

Na relação com os políticos, por outro lado, a diferença dos 
evangélicos é sensível. O povo quase nunca se comunica com os 
seus representantes. Mas encontramos, entre os evangélicos, ex
pressivos 6% de pessoas que haviam se dirigido a políticos com 
pedidos específicos no último ano. A Tabela 59 mostra uma con
sistente tendência dos evangélicos de se comunicarem com gover
nantes com mai s freqüência que a população em gera l. A expl ica
ção talvez esteja no sentimento de que os evangélicos têm os seus 
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representantes . O sucesso e le itoral de candidatos evangélicos deve 
estar associado a uma comunicação mais intensa entre eleitores e 
e leitos neste segmento. 

Tabela 59 
Dirigiu-se pessoalmente a algum político no ano para ... 

pop. da RM 0,4% 

dar sugestões 
evangélicos 2% 

pop. da RM 2% 

fazer um pedido 

evangélicos 6% 

pop. da RM 0,5% 

fazer uma reclama~ão 

evangélicos 3% 

Fonte: Novo Nascimento, !SER 

PNAD 1988 

Fomos a campo nesta pesqui sa entre setembro e novembro 
de 1994, período da campanha e leitoral para a Pres idência da Re
públi ca, Governo do Estado, Câmara Federal e Senador. Pudemos, 
então, incluir perguntas sobre a participação dos evangélicos nas 
e le ições. A Tabela 60 e o Gráfico 29 permitem alguns comentários 
interessantes. Os evangélicos não costumam freqüentar comíc ios, 
nem debates públicos sobre as eleições. Não é ass im que eles se in
formam ou que expressam a sua adesão . A baixa freqüência com
bina-se aí a uma indiferenciação denominacional. Cerca de metade 
da população evangélica acompanha os programas e leitorais pelo 
rád io e pela te levi são, mas num padrão que tampouco evidencia di 
fe renças denomjnacionais. Estas dife renças começam a emergir 
quando indagamos sobre a presença expl ícita do tema eleitoral nos 
encontros internos da igreja. A Uni versal se destaca, com um nível 
de envo lvimento bem ac ima da médi a. A mesma diferença aparece 
quando indagamos se a pessoa orou por algum candidato. Orar é o 
principal instrumento de partic ipação dos evangélicos. É o modo 
de dizer intenções di ante de Deus e dos irmãos . Neste ponto, a par
ticipação indi vidual cresce para 39% em média, e os fié is da Uni-
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versai novamente se destacam, com 56% de respostas positi vas . 
Por outro lado, os termos se invertem quando indagamos se a pes
soa orou pelas eleições em geral. Aumenta o nível médio de parti 
cipação para 62%, mas des ta feita são os Bati stas que se destacam, 
com 75%, e os Históricos, com 65 %. A Universal, em contraste, 
cai para abaixo da média, com 59%. Orar pelas eleições é uma 
fo rma profunda de valori zar o rito democrático e suas característi 
cas institucionais. Orar pelo candidato supõe as eleições, mas põe o 
foco na disputa e no desejo de vitória. São intenções di ferentes, 
ainda que complementares. É significativo, pois, que Bati sta e 
Históricas, denominações caracteri zadas anteriormente pela ênfase 
nos ritos de partic ipação associati va na igreja, apareçam com mais 
freqüência orando pelas eleições, enquanto tais. A Universal, por 
outro lado, que menos se caracteri za pelas atividades associati vas 
na congregação, incorpora as eleições como uma ocasião impor
tante para os combates da fé. Ela estende a disputa religiosa para o 
plano político com mais evidência e naturalidade que as demais 
denominações. Ela se distingue por isto. Este ponto é confi rmado 
pela última pergunta da tabela, que indaga se a pessoa colocou 
cartazes ou adesivos de campanha ele itoral. Bati stas e Hi stóricos 
fi cam bem abaixo da média, guardando para o foro íntimo suas op
ções indi viduais, enquanto os fiéis da Universal destacam-se no
vamente, bem acima da média, como militantes da campanha. 
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Tabela 60 
Participação na campanha eleitoral, por denominação 

Assem- Batista Uni ver- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia sal ricas v adas Pente-

costais 

N=411 N=245 N=218 N=123 N=98 N=237 N=1332 

Compareceu a algum comício 

Sim 7% 7% 5% 6% 6% 6% 6% 

Não 93% 93% 95% 94% 94% 94% 94% 

Compareceu a alguma reunião 

Sim 4% 5% 5% 5% 6% 3% 4% 

Não 96% 95% 95% 95 % 94% 97% 96% 

Ouve propagandas eleitorais 

Sim 54% 55% 56% 54% 52% 5 1% 54% 

Não 46% 45% 44% 46% 48% 49% 46% 

Pa rticipou de discussão na igreja 

Sim 7% 10% 17% 5% 10% 5% 9% 

Não 93% 90% 83% 95% 90% 95% 9 1% 

Orou pelas eleições 

Sim 63% 75% 59% 65% 70% 58% 65% 

Não 37% 25% 4 1% 35% 30% 42% 35% 

O rou por algum candidato 

Sim 40% 45% 56% 38% 43% 37% 43% 

Não 60% 55% 44% 62% 57% 63% 57% 

Colocou cartazes em casa 

Sim 16% I 0% 22% I I o/o 16% 16% 15% 
Não 84% 90% 78% 89% 84% 84% 85% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 
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Gráfico 29- Participação na campanha eleitoral 
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O padrão observado confirma-se quando indagamos pelos 
princípios que orientam o voto. Apresentamos três alternativas: I. 
votar em candidato evangélico, no espírito do slogan ·'crente vota 
em crente", que implica estender a lealdade religiosa para o campo 
da política; 2 . votar em candidato que tenha boas idéias políticas, 
implicando um reconhecimento da autonomia e das características 
próprias da política; 3. votar em candidato que traga melhorias para 
minha vida, que expressaria uma redução da política a um indi vi
dualismo. Na média, predomina a segunda opção, que é acompa
nhada de perto pela primeira. Abrindo as denominações, no entan
to, percebemos o contraste : Assembléia, Outras Pentecostais e Re
novadas acompanham a médi a; Batistas e Hi stóricas desviam dela, 
valori zando a opção que distingue religião de política; enquanto a 
Uni versal faz a escolha oposta, sobrevalori zando o "voto crente", 
Gráfi co 30. 
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Gráfico 30- Princípios que orientam o voto 
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E como votaram os evangélicos em 1994? Cruzamos a de
nominação dos eleitores com a definição re ligiosa dos candidatos, 
como se vê na Tabela 61 . A Universal tem um perfil próprio, dife
rente das demais denominações. Seus fiéis descarregam os votos 
nos candidatos da própria Universal (95% ), caracteri zando um es
fo rço de mobilização orientado pela igreja como se fora um corpo 
de atuação política. Lançou, inclusive, um candidato ao Senado. 
Um contingente baixo (5%) vota em candidatos de outras denomi
nações. Nos outros conjuntos, ao in vés, cresce o percentual dos 
votos em candidatos não evangélicos e ganha expressão a escolha 
de caráter interdenominacional, espec ialmente condicionada nesta 
eleição pelo sucesso da candidatura do radi ali sta pentecostal Fran
cisco Silva, como se vê na Tabela 62. Para ganhar em densidade 
estatística, agrupamos as denominações, aqui , em três conjuntos 
apenas . 
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Tabela 61 
Voto evangélico, por denominação - Candidatos X Eleitores 

Denominação dos eleitores 

Assembléia e Batista e Universal Total 
Outras Pente- Hi stóricas 

costais e Renova-
das 

N=104 N=73 N=41 N=1332 o/o 

Denominação dos depu-
tados evangélicos 

Assembléia e Outras Pen- 87% 64% 5% 140 64% 
tecostais 

Batista e Hi stóricas e Re- 9% 32% o 32 15% 
novadas 

Universal 4% 4% 95% 46 21 % 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

Tabela 62 
Intenção de voto em Francisco Silva por denominação 

Assem- Batista Univer- Hi stóricas Renova- Outras Total 
bléia sal das Pente-

costa is 

(N=411) (N=245) (N=218) (N=123) (N=98) (N=237) (N=1332) 

Não 83% 88% 99% 93% 91 % 90% 90% 

Sim 17% 12% 1% 7% 9% 10% II % 

Fonte: Novo Nascimento - lser 

A participação eleitoral dos evangélicos teve um peso consi
derável nas eleições de 1994 no Rio de Janeiro. A Tabela 63 apre
senta a distribuição dos votos em candidatos evangélicos à Câmara 
Federal por partidos . Vemos que 27 candidatos concentraram mais 
de meio milhão de votos. Os 27 representavam não mais do que 
8% do total de 360 candidatos, mas foram capazes de recolher 
13,59% do total de votos nominai s. É uma concentração notável, 
que demonstra a importância da socialização na igreja para as ma-
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nifestações cívicas de seus membros . Como vimos no Gráfico 30, a 
opção de crentes votando em crentes envolve cerca de 40% dos 
membros . É provável que não haja outro grupo de interesse no país 
que obtenha este nível de concentração de votos . A repercussão 
para o colégio eleitoral dos partidos pode ser observada na mesma 
Tabela. Os votos em candidatos evangélicos representaram, por 
exemplo, 60% do total de votos obtidos pelo PP e 49% dos votos 
dados ao PFL. Com uma tal presença numérica, os representantes 
evangélicos poderiam exercer um papel determinante na vida de 
diversos partidos. Se não o fazem, é devido à distância ainda exis
tente entre a sua cultura política e a que prevalece entre as elites 
políticas do país . Deve-se notar, por outro lado, que a vasta maioria 
dos evangélicos (74%) não se identifica com qualquer partido, e o 
número de afiliados a partidos entre eles parece ser ainda menor do 
que na população em geral. Entre os 26% restantes, que, sim, se 
sentem identificados com algum partido, a grande maioria (84%) 
tende a preferir partidos que poderiam ser (vagamente) caracteriza
dos como de centro-esquerda, como se vê na Tabela 65 . 
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Tabela 63 
Votos em candidatos evangélicos para cada partido político 

Partidos Políti co No de Candi- Votos % Total dos 
datos Nominais* Partido Deputados 

Eleitos 

PP 3 270634 49 ,5% 2 

PFL 2 97233 17,8% 2 

PPR I 69053 12,6% 

PMDB 2 3 11 64 5,7% I 

PSDB 2 22452 4 ,1% o 
PT 2 15348 2,8% o 
PTB I 9938 1,8% o 
PL 2 8839 1,6% o 
PSB 4 6320 1,2% o 
PDT I 5038 0,9% o 
PSC 3 4578 0,8% o 
PRN I 2104 0,4% o 
PMN I 1602 0,3% o 
PPS I 1327 0,2% o 
PRP I 11 27 0,2% o 
Total 27 546757 100,0% 6 

* Soma dos votos nominai s dos candidatos evangéli cos do partido 

Fontes: Novo Nascimento - lser 

Tri bu nal Regional Eleitoral 
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Tabela 64 
O Sr(a) reconhece algum partido que o representa? 

N % 
Sim 249 19% 

Não 992 74% 

NS/NR 90 7% 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Comparando as Tabelas 63, 64 e 65, constatamos um inte
ressante descompasso: os evangélicos que se identificam com al
gum partido identificam-se com partidos de perfil centro-esquerda, 
enquanto que os candidatos evangélicos concentram-se em partidos 
de direita . 

Tabela 65 - Partidos com os quais se identificam 
PDC-PPR 49 ,2% 

PDT 23.2% 

PFL 22,8% 

PMDB 19,1% 

PSC 4,9% 

PSDB 3,3% 

PT 2,4% 

PTB 2,0% 

Pequenos Partidos de Direi ta * 1,6% 

Fonte: Novo Nascimento 

* PL, PP, PRN, PSD, PRONA 

O voto para a Presidência também revela um comportamento 
diferenciado dos evangélicos. Houve uma clara preferência por Fer
nando Henrique, em detrimento de Lula, numa razão mais acentuada 
que a obtida na população em geral. O Gráfico 31 apresenta este re
sultado, onde se percebe que a diferença evangélica, no caso, não se 
manifestou em relação aos demais candidatos. Abrindo a questão por 
denominações, encontramos outras diferenças significativas. A rejei
ção a Lula, em favor de Fernando Henrique, é extrema entre os fiéis 
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da Universal (56% X 6%), a qual, aliás, patrocinou campanha oficial 
neste sentido, estigmatizando Lula como figura maligna. Bati stas, 
Históricas e Renovadas, por outro lado, não pareceram afetadas por 
esta contaminação do discurso político pelo embate religioso. A pro
porção de seus votos que foi para Lula é semelhante à obtida na po
pulação em geral no Rio de Janeiro. Os sufrágios a mais que entre eles 
foram para Fernando Henrique correspondem a perdas de outros can
didatos, como Brizola e Quércia. Assembléia e Outras Pentecostais 
mostram um comportamento similar, distinguindo-se por uma tendên
cia maior de opção pelos votos Brancos e Nulos (Tabela 66). 

Gráfico 31 
Eleições presidenciais de 1994 - Evangélicos e População RJ 
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Tabela 66 - Eleições presidenciais 1994: Evangélicos e 
População do Rio de Janeiro 

Assem- Batista Uni- Hi stóri- Reno- Outras Total Po-
bléia versai c as v adas Pente- da pula-

costais amos- ção 
tra RJ 

(N=4ll) (N=245) (N=218) (N=I23) (N=98) (N=237) N=I332 % 

Fern ando Henri- 37% 44% 56% 41 % 43% 43% 43% 42% 
que 

Lula 13% 17% 6% 17% 14% 13% 13% 19% 
Brizola 9% 9% 7% 8% 5% 8% 8% II % 
Enéas 8% 7% 3% 9% 10% 8% 7% 8% 
Oreste Quércia 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 4% 
Outros 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 
Branco/ 10% 6% 7% 6% 7% 9% 8% 7% 
Nulo/Nenhum 

NS 18% 13 % 17% 15% 17% 15% 16% 7% 

Fonte: Novo Nasci mento- !SER 

Os dados sobre comportamento eleitoral podem ser melhor 
compreendidos considerando-se duas questões de opinião, expres
sas nas Tabelas 67 e 68 . A primeira refere-se à relação com o voto . 
Indagamos se os entrevistados usariam o direito de voto caso ele 
não fosse obrigatório. As respostas sugerem uma tendência que 
pode ser significat iva e merece ser explorada em outras pesquisas : 
Batistas, Renovadas e Históricas, igrejas com uma organização 
ec lesial que dá maior ênfase às formas democráticas de participa
ção, valorizam mais o voto que as demais denominações. Assem
bléia, Outras Pentecostais e Renovadas, por outro lado, mostram 
maior distanciamento em relação às instituições eleitorais, diferen
c iando-se pela tendência oposta, abaixo da média. É uma opinião 
cons istente com o maior número de votos nulos e brancos encon
trados nestas denominações. A Universal, por sua vez, que se dis
tingue pela participação explícita no campo político, levando para 
ele seu estilo aguerrido de confronto religioso, fica num nível in
termediário, valorizando o voto de uma forma mediana. 

Há, por outro lado, elementos ideológicos nas preferências 
e leitorais dos evangélicos . Apresentamos três idéias que poderiam 

131 



ter valor explicativo do voto para a Presidência da República: uma 
frase auto-referida ("um candidato que favoreça pessoas como 
eu"), uma opção pelos mais pobres e uma afirmação do desenvol
vimento econômico (Tabela 68). Apesar de nossa amostra ser ma
joritariamente composta de pessoas pobres, prevalece nela a terce i
ra opção, ou seja, a escolha pelo desenvolvimento. É um sinal da 
pregnância da noção de progresso na mentalidade protestante. No 
contexto de I 994, esta idéia estava mai s associada à candidatura de 
Fernando Henrique. Diferenciando pelas denominações, no entan
to , encontramos um padrão que é digno de nota: são os Bati stas e 
os Históricos que mai s se identificam com a opção pelo desenvol
vimento; enquanto que os fiéi s da Universal colocam-se no extre
mo oposto, abaixo da média quanto ao desenvolvimento e ac ima 
dela quanto à opção pelos mais pobres. Parece, pois, que o voto 
maciço da Uni versal em Fernando Henrique estaria vinculado a 
uma estratégia utilitária de reje ição a Lula e de concentração no 
candidato capaz de derrotá- lo. Nas outras denominações, ao invés, 
a preferência por Fernando Henrique seri a consistente com uma 
tendência ideológica, e de maneira mais clara entre Bati stas e Hi s
tóricos. 

Tabela 67- Votaria mesmo se o voto não fosse obrigatório? 
Assem- Bati sta Uni- Hi stó- Reno- Outras Total 
bléia versai ricas v adas Pente-

costais 

(N=411) (N=245) (N=218) (N=123) (N:98) (N=237) N=1332 

Votari a 40% 50% 44% 46% 49% 37% 43% 
Não votaria 60% 50% 56% 54% 51 % 63 % 57% 

Fonte: Novo Nascimento - lser 
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Tabela 68 - Missão do presidente, por denominação 
Assem- Batista Uni- Hi stóri - Reno- Outras Total 

bléia versai c as v adas Pente-
costais 

(N=411) (N=245) (N=218) (N=l23) (N=98) (N=237) N=1332 

Favorecer pessoas 6% 3% 6% 5% 5% 5% 5% 
como eu 

Favorecer os mais 42% 37% 45% 40% 40% 40% 41 % 
pobres 

Garantir o desen- 52% 60% 49% 55% 55% 55 % 54% 
vo lvimento do 
Bras il 

Fonte: Novo Nascimento - lser 

O voto dos evangélicos para Governador no Rio de Janeiro 
em 1994 foi menos distintivo. Acompanhou as tendênci as gerais da 
população, no todo e em cada conjunto denominacional. A exceção 
esteve por conta da Universal. Ela concentrou os votos em Marcelo 
Allencar. É um outro indicador do comportamento próprio a esta 
denominação, que tende a entrar na campanha eleitoral com defini
ções oficiais dos candidatos a serem apoiados. 

Tabela 69 - Votos dos evangélicos para governador 
N o/o 

Marcelo Allencar 525 45% 

Garotinho 331 29% 

Bittar 55 5% 

Newton Cruz 46 4% 

Milton Gonçalves 3 1 3% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Os dados demonstram a relevância de formas não políticas 
de sociabilidade para a participação cívica; e, mais particularmente, 
das relações entre participação religiosa e participação civil. As ci
ências políticas no país têm dado pouca atenção a este tema. Ocor-
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re, inclusive, que a baixa participação cívica seja interpretada, ape
nas, em seu aspecto negativo, como se caracterizasse, simples
mente, uma fa lta de cultura associati va. O modelo Hobbesiano 
volta a ser uma referência teórica neste contexto, sendo util izado 
tanto nas análi ses acadêmicas quanto nas mensagens ve icul adas 
pela mídi a. Descrente ou ignorante dos mecanismos da vida públ i
ca ordenados pelo Estado, a população experimentaria uma situa
ção próx ima ao "Estado de Natureza". As info rmações reco lh idas 
por es ta pesqui sa, no entanto, sugerem uma outra possibilidade. 
Temos aqui um segmento que apresenta um claro contraste: baixa 
partic ipação c ívica e alta partic ipação re li giosa. A pouca freqüên
cia em associações, sindicatos e partidos tem por contraponto uma 
presença constante nas reuniões da igreja. Não é j usto, portanto, 
caracterizar este segmento apenas pelo aspecto negati vo, como se 
sua ausência dos espaços civis o condenasse ao isolamento do in
dividualismo radical. Ao contrário, em termos de sociabilidade, o 
que se perde num lado é compensado pelos ganhos fe itos no outro. 

Emerge, então, o argumento que caracteri za o problema, 
justamente, como uma "compensação." A atividade religiosa aten
deria, num outro plano simbólico, necessidades insati sfeitas no 
plano temporal - busca-se no céu o que não se encontra na terra. 
Interpretações deste tipo fi zeram escola nos anos setenta, incorpo
rando elementos marxistas da teori a da alienação ou aproveitando 
o conceito Durkheimiano de "anomi a". Já não convencem, contu
do, porque "compensações" ressaltam as perdas, quando hoje es
tamos mais interessados em captar as relações positivas que, por 
ventura, se estabeleçam entre os dois pl anos . 

As info rmações e leitorais ac ima c itadas demonstram que o 
pertencimento às igrejas evangé licas tem conseqüências para o 
comportamento eleitoral, e vão além, evidenciando que di fe renças 
denominacionais no interi or do circuito evangé lico são, e las tam
bém, estati sticamente relevantes . O ponto já está adquirido, sendo 
inclusive obj eto de pesqui sas especiali zadas . 

Está c laro, pois, que a relevância da crença evangélica para o 
campo político foi demonstrada pelos fatos. O fenômeno é pouco 
conhecido, contudo, e tende a ser reduzido à expressão de um gru
po de interesse. Os evangélicos iriam à política, simplesmente, em 
busca de recursos para potenciali zar o capital si mbólico acumu lado 
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em suas instituições religiosas. Mas esta interpretação tampouco 
sati sfaz. Ainda que funcionem como um grupo de interesse, o que 
de fato ocorre, resta entender como e por que conseguem fazê-lo. 
De modo geral, os candidatos às eleições proporcionais costumam 
identi ficar-se prioritari amente com certos segmentos do eleitorado 
e buscam conqui star a sua confi ança. Sabemos, no entanto, quão 
difíc il é esta tarefa no Bras il , devido inclusive ao baixo nível de 
participação cívica das populações e de seus segmentos . O sucesso 
evangélico a este respeito pede uma explicação específica. Vimos, 
por outro lado, que os vários conjuntos denominac ionais adotam 
posturas diferenciadas no relac ionamento com a política. Se a Uni
versal assume a estratégia explíc ita de mobili zar a igreja em prol 
de certos candidatos, outras denominações evitam, ou mesmo con
denam, este comportamento. Sua participação eleitoral segue ca
mjnhos mais indiretos e as tendências resultantes distribuem-se de 
maneira mais difusa. 

Acreditamos que a explicação está nas características da as
sembléia eclesial. Diversamente das principais tradições religiosas 
brasileiras, os evangélicos valori zam a participação cotidiana nas 
atividades da igreja local. Desenvolvem aí uma intensa sociabili
dade, tornando-se membros fo rmais de uma congregação. É a di 
mensão congregacional do protestantismo que fo i valori zada em 
suas vertentes norte-americanas e, mais tarde, por transmissão mis
sionária, no Brasil. Exercitam nas igrejas locais di ferentes modelos 
de organi zação associativa. Circulando de uma denominação para 
outra, experimentam as alternati vas di sponíveis quanto aos meca
nismos de di fusão da informação, de tomada de decisões, de lide
rança, da sua distribuição, seu financiamento, seu contro le, etc . Su
pomos, então, que o aprendizado associativo que é fe ito na igreja 
tenha conseqüências para as concepções e os comportamentos no 
uni verso mais ampl o da sociedade civil. 

Submetemos esta hipótese ao seguinte teste empírico: cons
truímos um indicador de partic ipação religiosa e classificamos a 
pontuação de cada entrevistado nesta escala em alta/média e baixa. 
Foram considerados como tendo alta ou média participação aqueles 
que pelo menos participaram de uma reunião administrativa na 
igreja no último ano ou votaram para escolher um líder da igreja. 
Constatamos, então, que a participação religiosa correlac iona-se 
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com algumas formas de participação social. Notadamente, a partici
pação em sindicatos e em associação de moradores. A taxa de filia
ção a sindicatos entre aqueles com alta/média participação religiosa 
é o dobro da apresentada pelos que têm baixa participação religiosa. 
A mesma diferença foi constatada no caso da part icipação em asso
ciação de moradores. A tabela 70 apresenta um dos resultados mais 
importantes da pesqui sa: entre os evangélicos do Rio de Janeiro, os 
fi éis mais ativos em suas igrejas são também os cidadãos mais ativos 
em suas comunidades locais e categorias profi ssionais . 

Tabela 70- Participação social segundo participação religiosa 
Parti cipação Religiosa 

Parti cipação Social 

Fi liados a sindicato 

Filiados a associações de 
moradores 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Alta/Média Baixa 

12, 1% 5,9% 

8.3% 3,9% 

Mais surpreendente é a correlação revelada pela próx ima, e 
última, Tabela. Vimos que os Dons do Espírito Santo mobili zam os 
fi éis nas atividades propriamente re ligiosas da igreja. Quem tem 
um Dom de Línguas ou de Curas, por exempl o, tende a ser mais 
atuante nos cu ltos, nas reuniões de oração ou no trabalho evangeli
zador. Entre os evangélicos do Grande Rio, os Dons podem ser 
considerados como indicadores de participação na igreja. Em mé
dia, mais Dom leva a mais participação re ligiosa. Cabe, então, a 
pergunta: haveria alguma relação entre os Dons e a participação cí
vica dos fi éis? A resposta intuitiva diria que não. Os Dons expres
sam uma atividade mística que é di stante, simbolicamente, das 
práticas de c idadania. A literatura sociológica formul ada nos anos 
70 chegava mesmo a sugerir uma relação inversa: quanto maior a 
participação mística, menor seria a prática cidadã. Suposto estava 
um mecani smo de compensação que substituiria a atividade civi l 
pela atividade religiosa. É provável que seja ass im em muitos ca
sos, mas o Novo Nascimento questionou os pressupostos daquela 
literatura e submeteu-os a testes empíricos. O resultado surpreende. 
Dos vários testes relac ionando variávei s reli giosas e c ivis, os Dons 
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se destacaram, justamente, por uma clara consistência estatística: 
são re levantes para a participação c ivil ! Os fi éis que possuem Dons 
do Espírito Santo tendem a ser mais participati vos em sindicatos do 
que os fié is que não possuem os Dons; são também mais participa
tivos em Associações de Moradores; tiveram maior participação 
em ati vidades da campanha ele itoral; envolveram-se mais em di s
cussões sobre as e leições; lembraram-se com maior freqüência das 
e leições em suas orações (Tabela 7 1 ). 

Tabela 71 - Percentagem da Participação Cívica segundo 
Dom do Espírito Santo 

Recebeu algum Dom Total da 
do Espírito Santo população 

Sim Não % 

Filiado a : 

sindicato 11% 8% 10% 

associação de 
moradores ou de bairro 8% 5% 7% 

Participa(ou) da 

campanha da fome 27% 19% 23% 

Participou de discussão 
na igreja sobre as eleições 11% 7% 9% 

Compareceu a alguma 

reunião sobre as eleições 6% 3% 4% 

Orou por algum candidato 49% 38% 43% 

Orou pelas eleições 7 1% 58% 65% 

Fonte: Novo Nascimento - lser 

Como expl icar estes dados? Falar em Línguas Estranhas, 
Profetizar, Curar, Expul sar Demônios : serão ati vidades políticas? 
Não cremos . Mas, por outro lado, rejeitado o pressuposto corrente 
de um antagoni smo a priori entre a mística e a política, abre-se es
paço para a pergunta ingênua: "e por que não?" Por que estranha 
tanto a idéia de que os fi é is mais fe rvorosos na igreja sej am tam
bém, em média, mais atuantes na sociedade civil ? Estranha pelo 
peso do "pré-conceito" ideológico . Acostumamo-nos à herança de 
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uma outra conjuntura hi stórica em que religiões carismáticas e 
participação política apareciam, com freqüência, em oposição. Nos 
tempos atuais, no Grande Rio, ao menos, constatamos a presença 
de uma outra correlação: entre evangélicos e pentecostais, as pes
soas mais ativas na igreja tendem a ser mais ativas também na so
ciedade civil. E isto é verdadeiro tanto para a participação na vida 
associati va da igreja quanto para a participação na mística do Espí
rito Santo. 
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VI- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

1. Introdução 

• Novo Nascimento é uma pesquisa feita por amostragem 
domiciliar no "Grande Rio", ou seja, nos municípios do Rio de Ja
ne iro (subdividido em Zonas Sul, Norte e Oeste), Nova Iguaçu (in
c luindo Belford Roxo e Nil ópolis), Duque de Caxias, São João de 
Meriti , Niterói e São Gonçalo. A amostra foi construída em três 
operações: (i) . Sorteio de I 02 Setores Censitários seguindo os Ma
pas da PNAD/IBGE; (ii) Cadastramento dos evangélicos maiores 
de 16 anos moradores dos setores censitários sorteados, cadastra
menta este que foi obtido através de visita a todos os domicílios de 
cada setor; (iii) De um total de 40.172 domic ílios visitados, encon
traram-se 4 .787 res idências com moradores evangélicos, onde 
8.200 evangélicos foram cadastrados, dentre os quai s sorteou-se 
uma amostra de 1500 pessoas a entrevistar ; destas, 1332 responde
ram efetivamente ao questi onário (Tabelas I e 2). Entrevistando os 
evangélicos em suas res idências, a partir de um procedimento ale
atório , ev itou-se submeter a pesquisa à influência direta das autori
dades ecles iásticas locais. A pesqui sa de campo foi realizada entre 
setembro e novembro de 1994. 

• A pesqui sa permite distinguir algumas das principais ten
dências ex istentes nos meios evangé licos. A amostra encontrou 53 
diferentes denominações, as quai s foram agrupadas em 6 conjun
tos, de modo a obter um mínimo de re levância estatística para cada 
conjunto . São eles: Assembléia de Deus, Batista, Uni versal do Rei 
no de Deus, Outras Igrejas Históricas, Outras Igrejas Pentecostais, 
Igrejas "Renovadas" (Quadro 1 e Tabela 2) . 

• As perguntas do questionário abordam 4 temas principais: 
(i) Características sociológicas elementares (renda, cor, educação, 
gênero, idade), (ii) Participação na vida da igreja, (iii ) Gênero, Fa
mília e Reprodução, (i v) Participação na vida cívica e política. 

• Os seis conjuntos denominaci onai s reúnem fiéis de todos 
os níveis de renda e de educação. As igrejas evangélicas atraves-
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sam a soc iedade por inteiro . São estruturas de integração vertical. 
Tendem a se diferenciar, no entanto, quanto ao peso relativo de 
cada faixa de renda e de educação no seu interior. Universal e As
sembléia concentram maior porcentagem de pobres e com menor 
educação . Históricas e Bati sta ficam no outro extremo, com maior 
concentração de pessoas com mais renda e mais educação. Compa
rando os dados do Novo Nascimento com os do Censo 91, obser
va-se que os evangélicos expandem-se sobretudo nas camadas de 
mais baixa renda e de menor escolaridade. Os dados sobre cor são 
consistentes com este gradiente: Universal e Assemblé ia concen
tram maioria de negros e pardos, enquanto Hi stóricas e Bati stas 
têm maioria branca (Tabe las 3 e Gráficos I, 2 e 3) . 

2. Participação Religiosa 

• Cerca de 70% dos evangélicos do Grande Ri o não nasce
ram, nem foram criados num lar evangélico . Entraram na igreja por 
adesão vo luntária, rompendo com a re li gião dos pais. Os fiéis das 
Hi stóricas têm mai or densidade temporal , com 52% de membros 
criados na igreja, enquanto a Universal tem apenas 5% de fi é is cri 
ados num lar evangé lico (Gráficos 4 e 5, Tabela 4). 

• Levando em conta que os evangélicos são 12 o/o da popu
lação da região metropolitana do Rio de Jane iro (Censo 9 1 ), que 
70% deles entraram na igreja por conversão, que, destes, 28% fo
ram convertidos nos últimos 3 anos, chega-se à estimativa de que, 
entre 1992 e 1994, cerca de 250 mil indivíduos tornaram-se evan
gélicos nesta região, ou seja, em média, 80 mil por ano (Tabela 5, 
Gráficos 6 a 9) 

• A maior parte (6 1 %) vem do catolicismo, 16% da Umban
da ou Candomblé e 6% do Espiriti smo Kardec ista. A Bati sta tem 
mais sucesso na conversão de católicos, enquanto a Universal é mais 
bem-suced ida na conversão de umbandistas (Gráficos 1 O e 1 I). 

• Ao contrári o do que se imagina, 45% dos fiéis converti 
dos não assoc iam a conversão a uma crise de vida. Negam que so
fressem algum grande problema no momento da conversão. Não se 
lhes aplica, portanto, a explicação psicossoc ial da conversão como 
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resposta a uma situação desestruturante da pessoa. Entre os que, sim, 
aproximam a conversão de um momento de graves problemas, fala-se, 
por ordem, de doença (34%), conflitos familiares (25%), alcoolismo 
(1 5% ), problemas emocionais (9% ), problemas espirituais (9%) e de
semprego ou problemas financeiros (8%), (Tabelas 6 e 7). 

• Os evangélicos mantêm um alto índice (85%) de partic i
pação semanal nas atividades da igreja. Isto contrasta com a prática 
cató lica (1 8%) e das principais re ligiões no Bras il , como a Umban
da ou o Candomblé. A freqüência regu lar na igreja di stingue a 
congregação local como uma comunidade com as características de 
uma assoc iação voluntária. Os cultos de domingo são os mais fre
qüentados, com exceção da Uni versal que se desvia do padrão tra
dicional, com maior freqüência nos "cultos de libertação" e "de 
cura". Escolas Dominicais, Reuniões de Oração, Encontros de So
c iedades e Ensaios Musicais são algumas das outras atividades que 
obtêm intensa partic ipação (Tabelas 8 a 14, Gráfi co 12). 

• Metade dos fi éis dec lara haver recebido um "Dom do Es
píri to Santo", o que demonstra uma grande influênc ia do pente
costes no protestantismo local. Mas os "Dons" são nomeados e 
di stribuídos de maneira di ferenciada segundo as denominações. 
Bati stas e Históricas va lori zam mais os dons da Pregação e do 
Louvor Musical, a Assembléia dá destaque à Profec ia e ao dom de 
Línguas, a Bniversal tem maior presença da Cura e da Expul são de 
Demônios. (Tabelas 15 e 16, Quadro 2) 

• 86% dos fi éis declaram ter recebido uma bênção recen
temente. Bênçãos de cura e materiais são as mais freqüentes, com 
38% e 3 1% respectivamente (Tabe las 17 e 18) . 

• É intensa a participação na vida associativa da igreja. A 
escolha do pastor através de mecanismos e leitorais é hegemônica 
entre Batistas (76%) e Históricas (72% ). O princípio hierárquico, por 
nomeação dos dirigentes superi ores da igreja, é dominante na expe
riência dos fiéis da Universal (49%); e o princípio místico, de indi
cação por profecias, é mais express ivo entre as Outras Pentecostais 
(23 % ). 41 % dos evangélicos do Grande Rio j á participaram de um 
processo e leitoral para escolher o seu líder espiritual (Tabela 19). 
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• 4 1 o/o dos evangélicos opinam que o salário do pastor deve 
ser decidido pela assembléia de membros da igreja, percentual este 
que se eleva entre os Bati stas (70%) e cai para 20% entre os fiéis 
da Universal. (Tabela 20) 

• 53% dos evangélicos participaram, neste ano, de alguma 
reunião da igreja para decidir assuntos admini strativos, número que 
se eleva a 66% entre os Bati stas e cai para 29% entre os fi éis da 
Universal (Tabela 22). 

• 36% dos evangélicos desempenham alguma função espe
cífi ca na igreja, seja em funções litúrgicas, admini strati vas ou pe
dagógicas . (Tabelas 24 e 25) 

• 71 % dos evangélicos entrevi stados contribuíram fin ancei
ramente para a igreja no mês da entrevista, a maioria de les com 
contribui ções iguais ou superiores ao dízimo. Os mais pobres (me
nos de 2 salári os mensais) contribuem expressivamente, numa per
centagem próxima à da média geral; mas o percentual dos contri
buintes tende a crescer com o nível da renda, e também cresce o 
valor re lativo das contribuições . Em suma, na médi a, todos dão, 
mas dá mais quem mai s tem para dar. Este padrão dominante suge
re que a contribuição fin anceira tem o sentido de uma retribuição 
pelas graças recebidas. Neste aspecto financeiro, ao contrário do 
que se poderia esperar, a pesquisa encontrou pouca diferença de
nominacional no comportamento dos fi éis. (Tabelas 27 a 29) 

• Os evangélicos c irculam entre as vári as denominações, 
trocando de igreja numa taxa médi a de 25% sobre o total de mem
bros. A Assembléia tem um lugar centra l nestas trocas, sendo res
ponsável pelo maior volume de entradas e saídas e mantendo um 
equilíbrio entre os membros que perde e que ganha de outras de
nominações . Batistas e Históricas "exportam" fi é is mais do que 
" importam"; enquanto as Renovadas fazem a experiência in versa, 
com um expressivo excedente de " importações" . A c irculação é 
generali zada, mas algumas conexões são mais freqüentes : Bati sta e 
Assembléia trocam fi éis em grande número, enquanto a Uni versal 
atrai, sobretudo, fi éis das Outras Pentecostai s (Tabe las 30 a 34). 

• Convidados a dar notas de O a I O para as di versas deno-
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minações, os evangélicos respondem, em médi a, com uma clara 
opinião: a melhor nota vai para a Assemblé ia, enquanto a Uni ver
sal di stingue-se pe la maior reje ição. (Tabelas 35 e 36) 

• Os evangélicos se percebem como militantes de um grande 
confronto espiritual. 89% acreditam na existência de religiões de
moníacas. 95% deles atribuem este caráter à Umbanda e ao Can
domblé, enquanto 30% crêem que o próprio catolicismo é uma re li 
gião demoníaca. (Tabelas 37 e 38) 

• Por outro lado, significati vamente, os evangélicos são 
abertos, em maioria, para a hipótese de que seus filhos se casem 
com pessoas de outras re ligiões. Apenas 3 1 o/o proibiri am o casa
mento com alguém da U mbanda ou do Candomblé e não mais que 
6% proibiri am o casamento com pessoa católica. Esta abertu ra 
deve estar re lac ionada à crença de que a salvação é um assunto in
dividual, de foro íntimo. (Tabela 39) 

3. Família e Reprodução 

• Gênero é uma variáve l dec isiva para esta pesquisa. En
contramos 2 mulheres para cada homem entre os evangélicos do 
Grande Rio, proporção esta que se mantém ao longo dos anos. É 
bas icamente a mesma para fiéis criados na igreja, convertidos há 
mais de I O anos ou convertidos na última década. Se os evangéli
cos estão crescendo em grandes números, isto se deve, sobretudo, à 
participação feminina (Gráfico 14, Tabela 40). 

• Interpretamos este desequilíbrio como resultado de um 
fator socio lógico: o padrão de relac ionamento entre os gêneros vei
cul ado pelas igrejas evangélicas atrai as mulheres e encontra res is
tência entre os homens. É um padrão que modifica a tradição ibero
bras ile ira em três sentidos ao menos: (i) uma moral de contenção 
da sensualidade, (ii ) que va le para ambos os sexos, (iii ) impl icando 
uma simetri a no compromi sso de homens e mulheres para com a 
famíli a no casamento. 

• Se o gênero mostra desequilíbrio, a idade dos evangéli 
cos, ao invés, acompanha de perto as proporções da população em 
geral. A curva etária dos fié is evangélicos é praticamente idêntica à 
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da população. Diferem ni sto de outras re li giões no país, que ten
dem a atrair sobretudo as pessoas adultas, crescendo na velhice. 
Interpretamos este fato como revelador de um padrão familiar de 
participação re ligiosa, característico do ideal de igrej a evangélica, 
expresso na máxima bíblica "eu e minha casa serviremos ao Se
nhor". (Gráficos 15 e 16) 

• 89% dos evangélicos acreditam que "a moral sexual do ho
mem e da mulher deve ser igual", sendo que 69% opinam que "o ho
mem deve chegar virgem ao casamento. (Tabelas 42 a 44, Gráfico 18) 

• Os evangélicos procuram casar com evangélicos . 65% da 
amostra têm este perf il , o qual se diferencia, no entanto, segundo o 
gênero: enquanto 92% dos homens são casados com mulheres 
evangélicas, apenas 5 1% das mulheres têm maridos na igreja. Este 
contraste parece natural considerando-se o desequilíbri o entre os 
sexos: com duas mulheres para cada homem na igrej a, faltam par
ceiros do sexo masculino para o casamento. Em conseqüência, 
92% dos evangélicos que não casaram com parce iros evangé licos 
são mulheres (Tabelas 46 e 47, Gráficos 20 a 22). 

• Os evangélicos acompanham o processo de trans ição demo
gráfica que tem caracterizado a sociedade bras ileira nas últimas déca
das. Indagados sobre o número ideal de fi lhos, 63% respondem 2 fi
lhos. A mudança de padrão é visível por faixa etária das mulheres. 
Enquanto o número médio de fi lhos tidos pelo conjunto de todas as 
mulheres (que inclui as mais velhas) é de 3,4, a média das mulheres 
em idade fértil baixa para 2,7. (Tabela 50, Gráfi cos 24 e 25) 

• Comparamos o número médio de filhos tidos pe los evan
gélicos em contraste com a população . Reali zamos es ta compara
ção segundo dois critérios: níve l médi o de educação do(a) chefe de 
família e vizinhança. 

• O resultado é surpreendente e muito interessante: entre os 
menos esco larizados, os evangélicos têm em média menos 25% de 
filhos que os seus vizinhos . Es ta diferença baixa para menos 20% 
de fi lhos entre os de escolaridade médi a. E o quadro se inverte na 
faixa de escolarização superior: os evangélicos aí têm mais 14% de 
fil hos. Em outras palavras, a re lig iosidade aparece como um fator 
relevante no comportamento reprodutivo; sendo que a fé evangéli -
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ca tende a influenciar significativamente os seus membros de clas
ses menos escolari zadas no sentido de um controle da natalidade. 
(Tabela 51) 

• 74% das mulheres evangélicas casadas declaram utilizar 
algum tipo de anticonceptivo. A maioria delas (60%) recorreu à li
gadura de trompas, enquanto 30% utilizam a pílula. Outros méto
dos são pouco aproveitados: 4% a tabela, 3% a camisinha, 2% o 
DIU. (Tabela 52, Gráficos 26 e 27) 

• Via de regra, as igrejas não condenam os métodos anti 
concepcionais. Apenas 13% dos evangélicos consultados declara
ram que o uso de algum destes métodos é proibido por suas igrejas. 
O percentual baixa para 5% entre os Bati stas e 3% entre os mem
bros da Uni versal (Tabela 53) . Mas o percentual de reje ição aos 
métodos cresce na Assembléia (a mais conservadora, quanto aos 
costumes) para 25%. 

• As atitudes frente ao aborto são ambivalentes. Por um 
lado, 60% dos evangélicos consideram o aborto aceitável sob cer
tas circunstâncias especiai s. Mas, por outro lado, quando confron
tada com uma situação específica (risco de vida da mãe, doença do 
feto, estupro etc), uma maioria se pronuncia contra a opção do 
aborto . De todas as justificativas aventadas, a carência de recursos 
dos pais é a menos aceita. 97% dos entrevistados, ou seja, quase 
totalidade, não consideram a pobreza como uma razão que justifi
que o aborto (Tabelas 54 e 55) . 

• As opiniões sobre o sexo dividem-se entre duas definições: 
"necessidade biológica" e "fonte de alegria". Assembléia e Outras 
Pentecostais dão mais voz à "necessidade biológica", incorporando 
quase I 0% de pessoas que consideram o sexo "uma obrigação" e "um 
sacrifício". As demais denominações invertem a opinião, preferindo 
definir o sexo como "uma fonte de alegria." (Gráfico 28) 

• A maioria dos evangélicos apóia a participação das mu
lheres na hierarqui a da igreja. 57% acham certo que mulheres ocu
pem a função de "Bispo", 63% concordam com mulheres como 
"Pastoras", 77% como "Diaconisa", 92% como "Evangeli sta" e 
95 % como "Tesoureira" da igreja (Tabela 56). 
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4. Participação Cívica 

• O povo brasileiro pouco participa das associações e ins
tituições civis, e os evangélicos não são exceção. Comparando os 
dados do Novo Nascimento com as informações produzidas pelo 
IBGE na PNAD de 1988, encontramos um nível de participação 
equivalente entre os evangélicos e a população: 10% de filiação em 
sindicatos, 3% em obras assistenciais, I% em partidos pollticos. Há 
diferenças, contudo, quanto a duas categorias: os evangélicos parti
cipam menos de associações esportivas ou culturais (3% contra 6% 
na população) e participam mais de assoc iações de moradores (7% 
contra 4% na população). Foi expressivo, por outro lado, o número 
de evangélicos que declararam haver participado da "Campanha 
contra a Fome" : 23% (Tabelas 58a e 58b). 

• Mais expressiva é a diferença dos evangélicos no relacio
namento com os políticos. 2% deles dirigiram-se a algum político 
naquele ano (1994) para dar sugestões (contra 0,4% na população); 
6% dirigiram-se a algum político para fazer pedidos (contra 2% na 
população); 3% dirigiram-se a algum político para fazer reclama
ções (contra 0,5% na população). São números consistentes que 
sugerem uma conclusão: é mais forte, entre os evangélicos, o sen
timento de que possuem os seus representantes. Têm, portanto, 
com quem falar no distante mundo da política. (Tabela 59) 

• Os evangélicos foram particularmente ativos na campa
nha eleitoral, mas poucos vão a comício (6%) ou a reuniões políti
cas (4%). Não costumam, sequer, participar de reuniões na igreja 
para discutir as eleições (9%). Sua forma distintiva e forte de parti
cipar é dada pelo discurso propriamente religioso. 65% dos evan
gélicos oraram pelas eleições de 1994, e 43% oraram por algum 
candidato (Tabela 60 e Gráfico 29). 

• Apresentamos três opções: I. votar em candidato evan
gélico, 2. votar em candidato com boas idéias políticas, 3. votar em 
candidato que traga melhorias para a minha vida. A segunda opção 
foi a mais escolhida, sobretudo entre Batistas e Históricas, sendo, 
contudo, acompanhada de perto pela primeira. A Universal dife
rencia-se das demais denominações, despejando votos em candi
datos evangélicos. Melhor dizendo, os fiéis da Universal concen-
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traram seus votos (95 %) em candidatos da própria igreja Universal. 
Nas outras denominações, ao invés, cresce o percentual dos votos 
em candidatos não evangélicos, sendo freqüente, por outro lado, a 
escolha de caráter interdenominacional. Ainda assim, cerca de 40% 
dos evangélicos dec lararam a intenção de votar em candidatos 
evangélicos . É uma concentração notável que demonstra a impor
tância da socialização na igreja para as manifestações cívicas de 
seus membros. Não cremos que haja no país outro grupo de inte
resse que obtenha este níve l de concentração de votos (Gráfi co 30, 
Tabelas 6 1 e 62). 

• Nas e le ições de 1994 para a Câmara Federal no Estado 
do Ri o de Janeiro, 27 candidatos evangélicos obtiveram mais de 
meio milhão de votos. Eles representavam não mai s do que 8% do 
total de 360 candidatos, mas foram capazes de recolher 14% dos 
votos. A repercussão para o colégio eleitoral de alguns partidos é 
grande. Os votos evangélicos representaram 60% do total de votos 
obtido pelo PP e 49% dos votos dados ao PFL. Com tal presença 
numérica, os representantes evangélicos poderiam exercer um pa
pel determinante na vida de diversos partidos. Se não o fazem, é 
devido à di stância ainda exi stente entre a sua cultura política e a 
que prevalece entre as elites políticas do país. (Tabelas 6 1 a 63) 

• A vasta maioria dos evangélicos (74%) não se identifica 
com qu alquer partido. Entre os 26% que, sim, se sentem identifica
dos com algum partido, a grande maioria (84%) prefere partidos 
que poderi am ser caracteri zados como de centro-esquerda. Cons
tata-se, pois, um descompasso entre a identificação partidári a dos 
e leitores e a dos candidatos, concentrados, estes, em partidos que 
tendem à direita (Tabelas 64 e 65). 

• A diferença e leitoral dos evangélicos evidencia-se no 
voto para a Pres idência da República em 1994. Acompanhou a po
pul ação na preferência por Fernando Henrique, mas diferenciou-se 
de la em relação a Lula. Enquanto a população dava-lhe 19% dos 
votos no Grande Ri o, os evangélicos deram-lhe apenas 13% dos 
seus votos. A rejeição a Lula foi maior na Uni versal , com não mais 
do que 6% dos votos (Tabela 66, Gráfico 3 1). Há, provavelmente, 
um elemento ideológico profundo nesta definição do voto para a 
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presidência. A maioria dos evangélicos (54%) opinou que a maior 
missão do presidente é "Garantir o desenvolvimento do Brasil", 
enquanto 41 o/o preferiram a opção "Favorecer os mais pobres". 
Apesar de nossa amostra ser predominantemente composta de pes
soas pobres, prevalece nela a noção de progresso que é característi
ca da mentalidade protestante e que se associava, em I 994, com a 
candidatura de Fernando Henrique (Tabela 68). 

• Os dados levantados pela pesquisa Novo Nascimento 
demonstram que a crença evangélica é, efetivamente, relevante 
para o comportamento cívico e político dos fiéis. O fenômeno já é 
bem conhecido da imprensa, mas segue sendo mal compreendido. 
As explicações mais recorrentes tendem a reduzi-lo à expressão de 
um grupo de interesse. Mas esta interpretação tampouco satisfaz. 
Ainda que funcionem como um grupo de interesse, o que de fato 
ocorre, resta entender como e por que conseguem fazê-lo. O suces
so evangélico a este respeito pede uma explicação específica. Se
gundo o Novo Nascimento, a explicação está nas características 
da assembléia eclesial. Diversamente das principais tradições reli
giosas bras ileiras, os evangélicos valorizam a participação do con
junto dos fiéis nas atividades cotidianas da igreja. Exercitam nas 
congregações diferentes modelos de participação associativa. Su
pomos, portanto, que o aprendizado associativo que é feito na 
igreja local tenha conseqüências para as concepções e os compor
tamentos no universo mais amplo da sociedade civil. 

• Submetemos esta hipótese a dois testes empíricos e obtive
mos uma resposta positiva em ambos os casos. Com efeito, os mais 
participativos na igreja tendem a ser mais participativos na vida cívica 
e política. O primeiro teste é de natureza "legal racional", para usar 
uma expressão weberiana. Indaga se os evangélicos que mais partici
pam de reuniões administrativas da igreja, assim como de eleições 
para a escolha do pastor, são também, em média, mais participantes de 
sindicatos e de associações de moradores. A resposta é sim e numa es
cala inequívoca: o dobro de participação (Tabela 70). 

• O segundo teste aborda a mesma questão por um v1es 
"carismático". Indaga se os fiéis que possuem "Dons do Espírito 
Santo" distinguem-se também pela participação nas atividades cí-
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vicas e eleitorais do país. A resposta é consistentemente positiva. 
Isto contraria o senso comum sociológico formado nos anos seten
ta. À diferença do que provavelmente ocorria em conjunturas pas
sadas, evangélicos e pentecostais animados pela força do Espírito 
Santo tendem hoje a estender o seu empenho participativo para 
além dos salões da igreja. São mais ativos nos sindicatos, nas asso
ciações de moradores, na Campanha da Fome, nas reuniões e nas 
orações sobre os processos eleitorais (Tabela 71 ). 
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Comentários de Pierre Sanchis 
(Rio de Janeiro, 5 de Junho de 1997) 

Estes comentários não pretendem esgotar o conjunto das ob
servações pertinentes aos resultados da recente pesqui sa do ISER2

. 

Escolherei algumas, que será possível ao leitor não considerar 
como as mais importantes. Pelo menos, no seu conjunto, darão 
conta da reação de um observador atento, muitas vezes confirmado 
nas suas impressões antecedentes, outras vezes surpreendido e jo
gado em pistas novas de interpretação. 

Se quisesse, para começar, resumir as reflexões que acom
panham esta leitura, o faria em dois pontos: no mundo evangélico 
brasileiro contemporâneo há novidades. E para entender estas no
vidades é preciso cotejar este universo: 

I ) com a sua matriz original, protestante, ou mais direta
mente pentecostal; 

2) com o situs tradicional de sua implantação, o campo re
ligioso no Brasil, caracterizado pela articu lação em profundidade 
de duas dimensões, alternada e segmentariamente visíveis e/ou la
tentes: a matriz católica e uma funda marca afro-brasi le ira, exten
sível talvez numa forma genérica de "religião de possessão". 

A exposição dos resultados da pesquisa já aqui posta à dis
posição do leitor é rica sobre o primeiro cotejo, muito mais retida 
no segundo. Meu comentário se divide em quatro pa1tes: 

I- ALGUMAS GENERALIDADES 

1 - Universo evangélico e sociedade brasileira: 
A propósito de renda 

Existe uma faixa de renda (de 2 a 5 salários mínimos) em 
que a proporção de "evangélicos" coi ncide com a composição da 
sociedade brasileira em geral. Em torno desta faixa se opera sem 
dúvida uma inversão significativa (acima dela, menor proporção de 

2Comentário oral, após uma apresentação de Rubem Cesar Fernandes. 
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evangélicos, abaixo dela uma sua concentração marcada), mas a 
sua existência permite doravante considerá-los como parte signifi
cativa do "povo brasileiro". Uma consideração importante, em ter
mos de prospectiva para o analista e, para o grupo, de possível es
tratégia. Não se trata mais de uma categoria "lateral", menos ainda 
"marginal", como ela podia ontem aparecer ao cidadão comum
e, aliás, aparecer-se a si-mesma nas relações culturais quotidianas 
- mas com ela reencontramos agora uma autêntica espessura so
cial "bem brasileira" (2 a 5 salários mínimos ... ). Estamos em terre
no "verdadeiro", "representativo", "significativo". Uma porta de 
entrada possível para qualquer estudo de "religião (ou de cultura) 
popular" no Brasil. Este tipo de coincidências é daqueles cujo peso 
não deve ser menosprezado para a abordagem da globalidade de 
uma sociedade. Citarei outro: na pesquisa de Flávio Pierucci e Regi
naldo Prandi sobre as eleições presidenciais de 94, cada família reli
giosa tinha um candidato preferencial em comparação com a média 
geral do povo brasileiro. Dispersão extremamente significativa. So
bretudo se comparada com a opinião dos "católicos tradicionais" , os 
únicos a recobrir exatamente a Média de preferência da população 
brasileira total. Constatação por sua vez significativa de certa rema
nescência, e cuja importância estratégica não poderia escapar. 

2 - Os Históricos 
Surpresa. A própria etiqueta de "históricos" sugeriria um or

ganismo meio mumificado. Só dois caminhos se abririam para eles : 
entrar no avivamento e "renovar-se", ou desaparecer. Mas já os re
sultados do Censo Evangélico anteriormente realizado pelo ISER 
eram impressionantes. As Igrejas Protestantes históricas são igrejas 
vivas e que recrutam, até na juventude. Neste sentido, é pena que 
não seja aqui 3 mencionado o "tempo de conversão " dos "hi stóri
cos". Mas alguns gráficos posteriores4 não deixam de ser expressi
vos: os hi stóricos representam um segmento que já tendeu para a 
estagnação (poucos convertidos há mai s de dez anos) mas retomou 
hoje uma vitalidade comparável à dos Batistas e à da Assembléia 

~abela 5 (p.30). Todas as referências de página, esta e as seguintes, são desta 
publicação, comentando o texto da pesquisa Novo Nascimento. 
4Gráficos 6 e 7 
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de Deus. 

3- Racionalidade da "escolha" 
Problema mal estudado ainda entre nós é o da "conversão" 

pentecostal, e exige, como o da "emoção em re ligião", que lhe é 
correlati vo, um esforço interpretati vo . Não sou pessoalmente capaz 
de identifi car totalmente o meu mal-estar diante do rac iocínio feito 
aqui a seu respeito . Não se aceita uma visão simplista e mecânica, 
segundo a qual "problemas" (fin anceiros, de saúde, de família, etc) 
seri am a causa de uma "conversão" julgada, então, como beirando 
à irrac ionalidade ... Concordo com a recusa do simpli smo implicado 
na pura aplicação da "lógica prática" . Mas não percebo como esta 
simploriedade, se exi sti sse, chegaria a ser "irrac ional" (seria negar 
por princípio o polimorfismo da "razão" ... ) e sobretudo es te racio
cínio parece-me empobrecer um pouco, tanto o nível "soc iológico" 
quanto o nível "antropológico" onde se pode situar a pergunta. "A 
adesão à fé evangélica, diz o texto, deve ser compreendida como 
uma escolha feita numa situação de vida "normal" , em algum sen
tido da expressão" 5

. Isto, dito para exc luir - pelo menos na maio
ria dos casos - a ex istência de "problemas particularmente agu
dos" no momento da conversão. Mas, por um lado, a situação 
"normal " das classes populares bras ileiras não constitui ria um esta
do permanente de "problemas particularmente agudos"? Isto colo
raria o aspecto sociológico. E por outro lado - este será o nível 
antropológico - a "condição humana" enquanto tal parece consti
tuir-se, pelo menos na grande maioria das tradições religiosas, 
como um "problema", tanto mais agudo quando dele se toma cons
ciência num quadro representac ional que lhe dê "sentido" (cf. os 
temas do exílio, da impotência, da fa lta, da fe rida, da pobreza, que 
atravessam boa parte das tradições re ligiosas) . Talvez seja preci
samente pondo em perspectiva estes dois níveis que se encontraria 
uma pi sta para a explicação da "escolha": a lgo como "a condição 
humana à bras ileira". 

Isto dito , e por isso mesmo, não resta dúvida que seri a ex
tremamente significati vo um detalhamento dos resultados relati vos 
às diversas denominações quanto a este ponto. Pois a "condição 

5Página 38. 
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humana" é também histórica na sua representação. A moti vação 
para a escolha da Igreja Universal, por exemplo, não seria diferente 
da motivação para a escolha de uma igreja histórica - ou até da 
Assembléia de Deus? Mai s ainda, as motivações - de um modo 
geral - não teriam evo luído nestes últimos dez ou quinze anos? O 
que seria significativo da influência da "terceira onda pentecostal", 
cujas ênfases são diferentes, sobre o conjunto dos movimentos 
pentecostais, eventualmente até evangélicos em geral. Este deta
lhamento é feito, num outro sentido, em outro lugar. Diz-se ali : "A 
prática dos fiéis destaca um outro tipo de culto ... " cura, libertação, 
etc. Parece-nos que não se trata simplesmente da "prática dos fi
é is", mas que também esta proposta de motivação é ênfase institu
c ional. Uma influência institucional eventualmente particul ar que 
pode difundir-se pelo campo inteiro. É ele todo que seria chamado 
a mudar segundo a articulação das sucessivas hegemonias que o 
dominam. Neste sentido, o campo pentecostal "ressoa" hoje dife
rente do que o fazia dez anos atrás - por causa de mudança de 
"dominância" que ele sofreu. Só para exemplificar, pesqui sas re
centes parecem constatar o efeito de contaminação (?) ou difusão 
da Igreja Universal sobre os programas radiofônicos ou telev isíveis 
e sobre os cultos de outras denominações. Nomeadamente em ma
téria de cura e de expulsão dos demônios. Não que a IURD (ou o 
neo-pentecostalismo em geral ) tenha inventado estes aspectos, mas 
o seu lugar no equilíbrio da mensagem e da prática ecles ial é dife
rente e parece tender a passar para outras denomjnações.6 

4- O Campo religioso brasileiro. 
Candomblé e outras religiões 

Os 16% de convertidos a partir do Candomblé/Umbanda são 
reveladores, sobretudo quando se evocam os 2,5% de fi éis declara
dos ao IBGE para estas reli giões . Está dada uma explicação no 
texto. Talvez poderia ter sido mais e luc idada a autêntica mudança 

6Neste ponto, gostaríamos de conhecer o teor exalo da pergunta que permitiu compor 
a Tabela 15 e o quadro 2 (pg 52 e 54) sobre a ênfase em determinados carismas. 
Pois não se sabe se estes quadros acabam expressando, do lado dos fiéis , as suas 
preferências afetivas ou o seu privilegiamento teórico, ou ainda, do lado da instituição, 
a sua doutrina ou a sua prática. Por outro lado, estes resultados não dão conta de 
uma possível tendência dinâmica. Haverá uma mudança em curso? 
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"civi li zacional" que significa a entrada massiva dos pentecostais 
(ie. uma versão do protestantismo em segmentos populares) na 
"história brasileira das mentalidades". A resposta tradicional : "ca
tólico" à pergunta do IBGE sobre religião7 encobria uma "pre
modernidade identitária" . Era possível ser ao mesmo tempo isso e 
aqui lo, sem explici tá-lo. Falava-se só do mais encompassador, sa
bendo-se que esta identidade podia perfeitamente ser "compósita" . 
Atitude que fazia parte do que poderia ser uma "cultura católico
brasileira", que o texto8 descreve como: "os sincret ismos religiosos 
afro-católico-kardecistas", e que, aliás, ele opõe simplesmente à 
"mensagem evangélica", apontando assim para uma oposição di
retamente religiosa, quando este nível 'religioso' parece-me expres
sar, de maneira mais abrangente e mais decisiva, um momentum 
"civi lizacional". Ora- e isto está c laro numa pesqui sa atualmente 
em curso- entre aqueles que, "modernamente" , tomam consciên
cia reflexiva de que estão simultaneamente referidos a duas religi
ões, não é necessariamente a "católica" que é a mais definitória. 
Num determinado grupo de militantes negros cató licos, por exem
plo - e sem que este exemplo tenha poder de generali zação -
tudo indica que para 15,5% deles a religião "católica" é- ou pas
sou a ser - explicitamente a segunda. São reformul ações contem
porâneas do campo das identidades religiosas- são várias- que 
caminham no mesmo sentido: o de uma modernidade que vai es
tendendo a ap licação rígida do princípio de identidade . 

Por outro lado, seria ilusório esquecer que a.s_ modernidade.s_ 
- pois são várias!- se articu lam localmente com tradições parti
culares, e por isso são diferentes. Seria estranho que, num Brasil 
tradicionalmente "sincrético" (qualquer que seja o sentido exato 
deste concei to), uma deriva modernizante anule simplesmente esta 
dimensão. Os caminhos da modernidade são múltiplos : ao mesmo 
tempo que se introduz o anti -sincret ismo, em espaços tradicional
mente sincréticos (no candomblé e até na umbanda), ao mesmo 
tempo que se processam movimentos de "clarificação lógica", 

7
Conhece-se a piada, que um texto dificilmente reproduz. Diz ela que, a esta per

gunta, existem duas respostas . Uma: "Católico!", como uma declaração taxativa e 
enfática; outra: "católico, né ... ", como uma sugestão timidamente confirmadora da 
evidência já sabida. 
8 Página 44. 
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como aquele que acabamos de citar, onde o fato de se ter duas reli
giões passa a ser conscientemente assumido (o que não deixa de 
constituir paradoxalmente , mas desta vez em termos de "moderni
dade", certa exacerbação do processo "sincrético"), concomitante
mente a - e apesar de - tudo isto instauram-se também novos 
processos, desta vez em aparente continuidade com as tradicionais 
contaminações não elucidadas. É o terreno ocupado pela Igreja 
Universal que deve aqui ser emblematicamente explorado. Pois a 
IURD reencontra polemicamente o espaço do Candomblé e da 
Umbanda. A guerra dos deuses- ou dos demônios- não é sim
plesmente aquela proclamação de uma alternativa radical, que os 
acontecimentos mais visíveis apontam. Ela demarca também um 
campo comum, dentro do qual , e mesmo sob a figura da agressivi
dade, estabelecem-se trocas (de ritos , de recursos, de representa
ções) que expressam continuidades. Especialmente quando este 
campo recobre concretamente e recorta um espaço familial (o es
paço de uma família). A pesquisa de Patrícia Birman vai neste sen
tido- um pouco diferente do que pensa constatar o senso comum., 
que se fixa facilmente ao nível do conflito. E talvez ali estaria uma 
explicação- diferente das sugeridas no texto- para a tolerância 
diante de um possível casamento de filhos com pessoas de outras 
religiões, mesmo da parte de quem considera estas religiões como 
demoníacas9

. O espaço familial é visto como flexível, arena onde 
os contrários podem se encontrar, transformar-se uns nos outros 
(conversões ou amálgamas diversos), trocar, equilibrar-se na práti
ca conforme "jeitos" que a teoria não prevê ... Talvez seja o caso de 
distinguir, em termos destes encontros e conflitos religiosos, um 
espaço público, hegemonizado pelas instituições, onde a lógica ex
clusivista funciona em cheio, e um espaço "privado" (fami lial), 
onde esta lógica é relativizada. É a segunda vez que encontramos a 
Universal. Está em tempo de entrar diretamente no exame de suas 
particularidades. 

9 Página 84. 
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II- A IGREJ A U NIVERSAL DO R EINO DE D EUS 

Logo no in íc io, o princípio: "IURD e Assemblé ia oferecem 
aos mesmos sujeitos populares alternati vas ecles iais diferentes (até 
opostas)" . Mas talvez seja preciso tornar mais contundente a afir
mação: a IURD parece representar um universo à parte. E é especi
almente a seu propósito que se torna necessário o duplo cotejo de 
que falei no início, com a matriz protestante e com o campo religi
oso bras ileiro tradic ional onde e la vem se inscrever. 

1 - Situação na tradição evangélica 
Numa resposta em que refl etem visivelmente as opm10es 

oficiais de suas igrejas 10
, os fiéis se atribuem mutuamente notas a 

respeito do caráter autenticamente "evangélico" de suas respectivas 
denominações. Mais uma vez, Assemblé ia e Universal ocupam os 
dois ex tremos, a Uni versal sendo percebida como mais afastada 
dos va lores que caracteri zam o "campo evangélico", sobretudo o 
mais tradicional, mais próximo das origens da Reforma. Numa 
notação sobre I O, a e la se dá em médi a 6, 16, à Assemblé ia 8,38. E 
o maior rigor é dos Hi stóricos, que lhe dão só 5,59. Outras respos
tas dão pistas para interpretar este veredito. 

2- "Comunidade" e regime eclesial 
A freqüência à Assembléia, por exemplo, um ponto simples 

e prático, j á destaca a IURD de outras igrej as 11
• Dois tipos de "co

munidade" destacam-se, com efe ito : uma em que a experiência 
emocional religiosa tende a recobrir a experiênc ia quotidi ana da 
convi vência espac ial e local (os templos da Assemblé ia de Deus, 
por exemplo, implantados num bairro, num quarteirão, e expres
sando esta comunidade concreta); outra, em que uma experiência 
emocional religiosa se amolda aos traços de uma mais ampla orga
ni zação institucional e admini strativa pré-formada. Dois mode los 
que, ali ás, se encontram na hi stória da Igreja cri stã, aqui se suce
dem; ou se articulam. Isto tendo a ver com os mode los ru ral e ur-

10Página 76. 
11 Página 40. 
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bano das relações sociaiS. Voltaremos a isso. Notemos simples
mente aqui, da parte da Igreja Universal, e ao contrário de outras 
denominações pentecostais mais tradicionais, a criação de fluxos 
de trânsito que podem chegar a marcar visivelmente a vida da ci
dade. No tempo em que foi fundada a imponente sede da IURD em 
Botafogo, por exemplo, descrições etnográficas dão conta da inten
sidade dos fluxos de circulação na favela Dona Marta, nas manhãs 
de domingo. Teríamos aí uma aproximação do modelo "católico" 
("igreja" e não "seita", no sentido da oposição de Troeltsch) , que 
recobre uma totalidade social e a organiza a partir de um centro 
administrativo de modo centralizado. 

Menos "escola Dominical", menos Bíblia, menos cursos ori
entados para uma formação preditada12

. Mais "oração", e (se pode
ria pensar) mais espaço onde a mensagem circula, tendo até vários 
pontos de origem .. . Mais "democracia" .. . Ora, a observação das 
reuniões de oração transmitidas pela TV mostra exatamente o con
trário. Pouco - ou nenhum - lugar para que a espontaneidade in
dividual transborde no espaço público (ou comunitário) . Não se 
fala em línguas, pelo menos de modo audível (senão o pastor lí
der), poucas improvisações socializadas e com conteúdo (só "tes
temunhos" pré-orientados) e, sobretudo, o papel fundamental de 
Maestro do Pastor. Admirável "sintonia" que desemboca em "sin
fonia" (no sentido figurativo, pois, no sentido próprio, a IURD não 
se destaca pelo cultivo da "boa música" ... , como está claro nesta 
pesquisa, e também na observação dos cultos transmitidos pela 
TV) . Uma competência ímpar, que consegue regular não só o an
damento dos pensamentos, da imaginação, mas até a expressão 
coletiva da emoção. Este aspecto por si só merece um estudo. 

Menos "trabalhos evangelísticos" 13 individuais: esta função é 
mais diretamente assumida pela Igreja enquanto administração. Até 
em termos de ação social, quando a Igreja entrou na "Campanha 
contra a fome", por exemplo, a sua intervenção se deu de maneira 
segmentária, própria e institucional. Nunca terá sido tão verdadeira 
a idéia durkheimiana de "administração do sagrado". 

12 Página 44. 
13 Páginas 48 e segs. 
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3 ~ IURD e catolicismo 
Acabamos de ver várias homologias entre a Igreja Universal 

e a Católica. Mas existe correlativamente na primeira a maior hos
tilidade contra o catolicismo. Tudo indica que o Catolicismo- em 
si demoníaco para 43% dos Universais (MG dos evangélicos: 30%) 
- serve também de tabique, biombo ou até bode expiatório, para, 
senão esconder, pelo menos globalizar outros adversários. Um jogo 
sutil de "identidades contrastivas", que poderia ser com proveito 
observado, por exemplo, no Programa "Espaço Evangélico" da TV 
Record nos sábados pela manhã 14

, na perspectiva dos dois cotejos 

14 Um exemplo, situado no presente contexto, pode mostrar a quem conhece a his
tória do ISER o caráter sistemático desta globalização. Num Programa "Espaço 
Evangélico", na voz do Bispo Rodrigo: "A partir do momento em que a Marcha para 
Jesus começa a ter um milhão de participantes, aí começam a vir as pesquisas. A 
Igreja Católica manda a pesquisa a campo( .. . ?): "Como é que se compõe a direto
ria?" Pra quê? Para enfiar lá os seus Jesuítas . Tem muitos, pastores ( ... ?) "Como 
uma pessoa pode alcançar a presidência da Marcha para Jesus? De quem ela re
cebe recursos?" Ali eles atacam lá de onde vêm os recursos ... Tem este Instituto 
de pesquisa, ISER, né?, ISER .. . É. Que é a maldição do diabo. Um Instituto de 
pesquisa que tem trabalhado contra o Evangelho. Prá você ver, os jornais que ele, 
que lhe são associados, que ele ajuda a manter, que são clientes dele, sempre 
tratam do Evangelho em tom jocoso e pejorativo. Por quê? Porque eles investigam 
a gente para combater a gente. Então, no momento que a Marcha para Jesus co
meça a crescer, começam a vir os sociólogos. Aí fazem entrevistas. E a vaidade do 
homem é grande, ele vai dizer: "Não, é assim ( ... )" e começa a analisar o nosso 
estatuto, começam a saber como podem entrar, eles, para amanhã dominar este 
movimento da Marcha para Jesus, já que não é um movimento centrado em pes
soa, igreja ou uma coisa difícil de penetrar. O Movimento da Marcha para Jesus , 
ele é um movimento popular, e como todo movimento popular é fácil de entrar. É só 
vir aquela pessoa de cara populista. E para isto aí estão os jesuítas, dominicanos, 
que são muito estudiosos, que estudam através deste Instituto de pesquisa, fazem 
um apanhado, jogam tudo no computador, reúnem ali com a inteligência católica, 
que é muito forte - são os homens mais capazes desta nação. os mais preparados, 
com perdão assim dizendo - para ver como eles vão combater aqui lo ali , como vão 
fazer as coisas . Como estão procurando fazer com a Igreja Universal , onde eles 
estudam tudo acerca da gente, como é que um bispo, uma pessoa pode ser bispo 
na Igreja Universal, para eles infiltrarem bispos também. Porque todo movimento 
contra a Igreja Católica acaba ao longo do tempo sendo digerido por eles e ama
nhã ... (na Itália, o PC, que era contra a católica hoje é a favor, ... em Portugal, o 
partido no governo e o presidente, que beija o anel do papa ... Grande humanista, 
mas o partido dele, que foi fundado contra a Igreja Católica, hoje é a favor) Nós 
vemos a reforma protestante, luterana, que era contra a Igreja Catól ica, hoje es
tão ... , comem no mesmo prato, é tudo igual. Então, a Igreja Católica é assim: todo 
movimento forte contra ela ou que não tem ela de apóia(?), eles entram, estudam, 
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de que falei no início. Este Programa parece indicar uma inflexão 
muito presente e atual de estratégia: a IURD tenta evidenciar nela a 
presença reforçada de características da corrente pentecostal , ante
riormente nela menos marcadas, como, por exemplo, o uso siste
mático e variado da bíblia, certo rigor em termos de costumes, etc ., 
e, com isso, alargar naturalmente o seu espaço no campo pente
costal. Inclusive com a finalidade explicitamente político-eleitoral, 
como ficou claro em recentes programas e como o revelam cres
centemente reportagens de grande circulação. 

4 - O dinheiro 
O comentário parece-me em parte benévolo . Em suma, o 

princípio do processo seria o seguinte: mai s se recebe, mai s se dá, e 
não : dê-se mais, primeiro, para receber mais . Uma operação "que 
se pode dizer racional'" 5 e que escapa à crítica habitual de explora
ção dos mais desprovidos. Tratar-se-ia de "retribuição" e de "retri
buição pelas graças recebidas" . Isto "supõe" que a base do raciocí
nio seria exatamente :"Tudo o que temos foi dado por Deus. Ergo, 
temos de retribuir". 

Duas observações sobre isto : 

I - a IURD aqui mais uma vez se destaca: entre os seus fiéis 
que recebem de 2 a 5 salários mínimos, 35 % dão mais que o dízi 
mo de sua renda. Nas outras denominações, a percentagem equi
valente vai de 14 até o máximo de 20%. Ademais, no conjunto da 
Igreja e desta vez em termos absolutos, 5,3% deram, no mês ante
rior à pesquisa, mais de 100 Reai s (MG 3,7 . Só os Históricos de
ram mais, mas constituem Igrejas de classe média. E a Igreja Uni
versal é uma igreja de pobres ... 

2 - Por outro lado, as pregações ouvidas nos programas da 
Igreja Universal não parecem em nada obedecer a esta lógica da 
"retribuição" (que é a lógica da "promessa" tradicional) . Ao contrá
rio: o dinheiro dado é a arma da igre ja para que possa conqui star a 
"Terra", o espaço universal, nova Terra Prometida, como o foi a 

investigam e ali começam colocando os seus homens lá. Vem (?) um pastor, o su
jeito vira bispo, daqui a pouco ele começa a pregar o ecumenismo. É assim que 
eles entram." 
15 Página 68. 
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outra a Josué. Assim se expressava o próprio bispo Macedo num 
programa transmitido desde o limiar do deserto de Judéia. O di
nheiro é dado "a Deus", sem dúvida, mas rigorosamente através da 
igreja. Assim torna-se a arma do fiel para conquistar a prosperida
de, os bens que Deus lhe destina mas de que deve apoderar-se .. 

Pelo menos para a IURD, o raciocínio do comentário parece
me menos objetivo, ap licando-se com mai s propriedade a outras 
representações da relação de "dom", e de dom de "dinheiro", que 
fazem parte também da tradição do cristiani smo. 

Com este ponto, saímos um pouco da consideração exclusiva 
da IURD. Na verdade, é do campo evangélico que se trata. Mas 
com uma inflexão - uma "novidade" - introduzida pela Univer
sal. É neste sentido que os pontos seguintes dizem respeito ao 
conjunto dos evangélicos, mas continuarão nos levando a destacar 
a especificidade da IURD. 

III- GÊNERO, FAMÍLIA, COMPORTAMENTO SEXUAL 

Imenso problema. Simplesmente algumas observações. 

1 - Na abordagem deste campo, o questionário parece insistir 
sobre as práticas reprodutivas . Sem dúvida porque uma prática deste 
tipo é mais apreensível empiricamente do que a globalidade de um 
campo simbólico. Mas se fosse exclusivo tal enfoque sobre a pro
blemática poderia estreitar e reduzir um nível de consideração que, 
na verdade, perpassa um campo enorme (corpo, sexo, prazer, gênero, 
... e sagrado) e que se revela ter muito mais a ver com "religião" do 
que o homem "moderno" poderia pensar (cf. Corpo e Sociedade de 
Peter Brown). Em si, na sociedade modema e na sociedade brasileira 
(3 motivos diferentes, que se superpõem), o assunto é mai s abran
gente- e suti l: a partir dele pode ascender-se a uma verdadeira an
tropologia. Passos foram dados aqui neste sentido. 

2 - Gostei, por exemplo, do tipo de abordagem geral. Não se 
trata simplesmente de cotejar as opiniões expressas com determi
nadas ideologias que, supostamente, seriam sinônimas de "moder
nidade" , para ver se os evangélicos são próximos - ou não -
destas ideologias. O texto, aqui, tenta detectar diretamente se, em 
que medida e em que sentido, a vivência evangélica propicia trans-
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formações nas relações de gênero ou na apreciação do comporta
mento sexual. E a conclusão: "abrem-se perspectivas de transfor
mações importantes nos padrões de comportamento familiar" , 
e "estamos inclinados a sugerir que, sim, a pregação evangélica 
tem propiciado transformações modernizantes das relações entre os 
gêneros" 16

• O cotejo- valorizante ou não- com outras ideologias é 
sem dúvida elucidativo e necessário, mas deve vir depois destas 
constatações. 

3 - Mais uma vez, a IURD se distingue. E pergunto-me se a 
sua maior atração sobre as mulheres 17 não viria do fato de ela não 
desprezar, mas ao contrário valorizar (no seu jornal, por exemplo) 
a "feminilidade" tal como o senso comum contemporâneo a enten
de: graça, padrão estético, cultivo da aparência corporal, etc. - ao 
contrário, por exemplo, da Assembléia. Já as pesquisas de Maria da 
Dores Machado e Cecília Mariz tinham detectado na Universal 
uma maior abertura a valores e comportamentos difundidos na so
ciedade ambiente. Nós temos aqui, nela, o maior número de "sepa
rados" 18

, a menor taxa de natalidade (exceto os Históricos, de ní
vel cultural e social superior), especialmente oposta à taxa da As
sembléia, que recruta nos mesmos meios sociais 19 a menor recusa 
do uso de meios anticoncepcionais (mais uma vez em oposição à 
Assembléia)20

. Por outro lado, a Universal é de longe a igreja me
nos rigorosa para excluir da comunhão por causa de questões "mo
rais": homossexualismo, adultério, mãe solteira - e até devido à 
intrincada problemática da Aids21

• Mais uma vez, aliás, neste ponto 
ela se contrapõe à Assembléia. 

Quanto ao aborto, a situação parece-me mais complicada 22
• 

Um debate no programa "Espaço Evangélico", fundamentalmente 
entre Assembléia de Deus e IURD, deixou-me a impressão de que 
existia uma decisão normativa, tomada colegialmente pelos bispos 

16 Página 86. 
17

0utra particularidade: conferir página 90. 
18 Página 95 e 96. 
19 Páginas 105. 
20 Página 11 O. 
21 Página 117. 
22 Página 111 . 
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da IURD, contra o aborto (se entendi bem, mesmo em caso de es
tupro ou, talvez, até, sempre) . Mas isto diri a respeito, reali stica
mente, ao crente. (" para nós"). E deveria admitir-se que o Estado, 
diante do grande número de abortos ocorridos nas condições mais 
dramáticas, tenha o dever de regular esta prática. A distinção esta
va fe ita claramente entre o comportamento esperado do evangélico 
e a constatação de um comportamento social geral, que devia ser 
levado em conta pelo legislador. O problema era precisamente 
convencer os representantes da Assembléia de Deus de uma posi
ção que, no iníc io, parecia chocá-los. O acordo se fez sobre uma 
fó rmula geni almente surgida do debate: "Não se trata de 'direito ao 
aborto', que também recusamos, mas do direito, para a mulher que 
decide faze r aborto, de ser tratada em condições humanas ". 

4 - Pergunto-me se não estaria acontecendo, já, nas denomi
nações mais assentadas (Assembléia) um fenômeno semelhante à 
"eclesificação" (no sentido da oposição sociológica: Igreja/Seita), 
do tipo freqüentemente observado na Igreja Católica. Entrev istei 
recentemente um jovem adulto da Assembléia, que, namorando 
uma moça também assembleiana, recebeu dos pastores reprimen
das por ter sido visto de mão dada com a namorada a caminho da 
igreja. Ainda que lamentando, viu-se então compelido a entrar num 
processo de duplicidade. "Diante deles, não faço. Mas quando pas
samos a esquina, pego na mão dela. E em casa beij o-a. É pena que 
a gente tenha que ser diferente na frente "deles" e atrás. Mas eles 
obrigam ... ". Terão notado o aparec imento do "eles", tão típico das 
classes populares quando querem se contrapor às elites, e a intro
dução de um comportamento di screpante, sem que a convicção re
li giosa e a pertença institucional tenham sido atingidas. O rapaz 
continua um fervoroso crente. Um fenômeno a ser estudado. Neste 
sentido, valeria a pena cotejar as respostas obtidas aqui dos fi éis 
com a pregação ofi cial das insti tuições às quais estes fi é is perten
cem, para verificar a eventual exi stência de um hiato entre os dois 
níveis. Ou , e ao mesmo tempo, cotejar os presentes resultados com 
os frutos de observações de outro tipo, para verificar se, e até que 
ponto, a espontaneidade das respostas orais pode ter sido influenci
ada pelá lição institucional aprendida. 
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5 - A incidência do fator religioso 
sobre as taxas de natalidade 

Um fato: esta incidência é especialmente grande nas classes 
populares. No senti do de uma menor taxa de natalidade. Ela é me
nos marcada e até marcada no sentido contrário, nas fa ixas de mai
or escolaridade. 

E um comentári o deste fato: "Fica, pois, sugerido que a vari
ável religiosa tende a diminuir o seu impacto nos níveis mais ele
vados de esco lari zação, tornando-se, contudo, de grande importân
cia nos meios menos escolari zados"23

. Pode perfe itamente ser as
si m. No entanto, imaginari a outra hipótese, a partir do exame -
que não fo i feito aqui mas que seria possíve l - das moti vações 
que as igrejas fo rnecem aos fiéis para uma diminuição da taxa de 
natalidade. Supondo-se que o essencial des ta motivação seja o da 
paternidade responsável: não ter mais fi lhos do que se pode educar 
com dignidade, explicar-se- ia muito bem que, em função da mes
ma in fl uência reli giosa, os menos providos tenham menos filhos e 
os mais bem aquinhoados (na medida em que mais escolaridade si
gnifica também melhor condição de vida) os tenham em maior 
nú mero. A explicação seri a um pouco di ferente ... 

IV - A POLÍTICA 

1 -"Democracia interna" 
"A escolha pelo voto introduz um princípio igualitário", diz 

o tex to24 
. Em tese, é verdade. Mas o campo religioso não se con

fu nde simplesmente com o campo sóc io-político indi viduali sta 
moderno. Neste, a soma majoritária das unidades bás icas constitui 
o meio definiti vo de legiti mação. Em re ligião, os três princípios 
aqui enumerados: "ele ição", designação "hierárquica" e des ignação 
"mística" se combinam, conforme modelos variados, mas onde 
sempre o vetor místico constitui um fundo presente. E que pode 
eventualmente modificar o sentido que o senso comum moderno 
atribui aos outros meios de designação. A eleição, por exemplo, 
pode perfeitamente não conferir a legitimidade, mas ser represen-

23 Página 1 04. 
24 Página 119. 
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tada como o simples meio instrumental para que seja identificado 
aquele que deverá receber o seu poder da mão de Deus. Tal é o 
sentido da "eleição", quando há, na Igreja Católica. Não somente a 
do Papa, cujo colégio eleitoral é restrito, mas, desde o século VI, a 
dos abades monásticos, conforme a Regra de São Bento. Num e 
noutro caso, a eleição é o meio de manifestar a vontade de Deus e 
não de tomar legitimadora a vontade dos homens: uma vez confir
mado ritualmente o eleito, não há mais nenhum mecanismo (nor
mal) de controle sobre a sua autoridade, mesmo se alguns princípi
os são proclamados que parecem radicalmente "democráticos": por 
exemplo, a "consulta" do abade a todos, antes das decisões impor
tantes, mesmo aos mais novos, porque Deus se compraz em mani
festar sua sabedoria através dos "pequenos" (diríamos: "os po
bres" ... ). Mas, consulta, não decisão . Por outro lado, e enfim, na 
mesma Igreja Católica, princípios teóricos outros virão introduzir
se no decorrer dos séculos e das transformações sociais (com as 
Ordens mendicantes, urbanas e mais "populares", no séc. 13, por 
exemplo). 

Por tudo isto, será preci so algo mais na pesquisa, para pene
trar o sentido destes meios de escolha dos pastores. Em doi s nívei s: 
a) o do caráter sagrado ou não da hierarquia (problema que se põe 
desde a revolução luterana do sacerdócio comum- e exclusivo
dos fiéis); b) o da real dimensão "democrática", no sentido moder
no, embutida nos meios de designação dos deposi tários da autori
dade, sagrada ou não. 

Mais uma vez, parece que a Universal aqui se destaca: a 
própria designação vem do alto 25

, também a determinação do salá
rio do pastor26 

; as decisões administrativas não envolvem muito a 
participação dos fiéis27 e, aliás, isto seria considerado menos im
portante aqui do que nas outras denominações .' 

Enfim, poucos fiéis estão envolvidos nas funções desempe
nhadas no interior da Igreja, e que ficam em geral reservadas aos 
membros da hierarquia. Reencontramos um clima semelhante ao 
que reinava na Igreja Católica antes do último concílio - que 

25 Página 60. 
26 Página 61 . 
27 Página 63. 
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continua aliás amplamente presente (cf. os estudos de Pedro Ribei
ro de Oli veira, de Cartaxo Rolim). O que constitui um problema 
para certa explicação soc iológica da sedução exercida pelo pente
costali smo. Alguns autores (o mesmo Rolim, por exemplo) insis
tem sobre a abertura que o fiel, acostumado à pass ividade na Igreja 
Católica, encontraria, nas igrejas pentecostais, para exercer poder 
sacra! e autoridade administrativa. Ora, a Igreja Universal é suma
mente atrativa, especialmente para católicos, e não é este o seu 
caso. (A menos que seja particularmente importante, aqui , a sedu
ção das possibilidades de "carreira ecles iástica", a partir da posição 
de obreiro até as variadas funções de bispo, mas não se trataria 
então da entrada com poder do "leigo" na área do sagrado). 

Ao contrário, quanto às "associações especializadas"28
, o 

sentido de sua menor freqüência (e provavelmente a sua existência 
em menor escala) na Igreja Universal não me parece tão claro . Será 
a recusa de uma vida assoc iativa segmentária (os 'agrupamentos 
especificamente cri stãos' em torno dos vários setores das atividades 
humanas- esporte, arte, diversão, etc), para reencontrar o face a 
face do "indi víduo convertido" com o "mundo", sem o anteparo de 
meios protetores artificiais? Será uma afirmação da exclusividade 
(e suficiência) da dimensão "cúltica" na formação de uma consci
ência ética, que deverá espontaneamente repercutir no conjunto da 
vida mundana? Será a importância do tempo dado a esta dimensão 
(algumas tabelas parecem mostrar um tempo enorme consagrado 
pelos fi é is ao culto) que não permite muita outra atividade ligada à 
Igreja? Em todo o caso, o cotejo com os grandes valores fundado
res da Reforma é sempre muito interessante - e sempre tende a 
destacar a Universal das outras denominações . 

Enfim, talvez tenhamos aqui a raiz de uma consideração que 
vai aparecer mais abaixo: qual o tipo, a qualidade e a intensidade 
da "rejeição do mundo" - para falar como Weber, professada pe
las vári as denominações? 

28Página 65. 
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2 - Evangelismo e Sociedade: a política no sentido pleno. 

Somente algumas observações. Seria um debate que se bas
tari a a si mesmo. Suponho que outros o empreenderão. 

2.1 - Mais uma vez, constatamos uma novidade - ou o re
forço de uma tendência que parec ia enfraquecer-se - introduzida 
pela Universal: o propósito de um voto confessional, fechadamente 
denominac ional29

, aparentemente contrári o à campanha inter
pentecostal para um voto "evangélico" no mesmo programa de TV : 
Espaço Evangélico. 

2.2 - quando uma preferência partidári a é ex pressa, é "mais 
ou menos de centro-esquerda" , enquanto os candidatos pentecos
tai s concentram-se na direita 30

. 

Teríamos aqui o indício de ce11o mal-estar da "consciência po
lítica evangélica", mal-estar mais tradicional do que se poderia pen
sar? Se a resposta for positiva, quando a estrutura ecles iástica "man
da", ou "indica", o fi el vota como se lhe pede, mas a sua preferência 
espontânea seri a eventualmente mais marcada por sua origem de clas
se. "Meu pai sempre di zia: Por que nós, que somos pobres, sempre 
votamos a favor dos ricos?", confidenciava um obreiro da Igreja do 
Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte, quando, ainda e m tempo 
de ditadura, a sua Igreja tinha enfim decidido apresentar candidato "de 
oposição", na li sta do PMDB . Ce110 conflito de valores pode ass im 
estar latente, o que eventualmente se traduz em conflito intra
institucional, entre quadros hierárquicos e "base". 

2.3 - Domjnari a este conflito uma consc iência de certa 
"identidade evangélica"? Seria indício do conteúdo desta consc iên
cia o fato de que o voto para Fernando Henrique (o "ateu") foi o 
recurso para barrar o caminho a Lula, cuja representação era a de 
um "católico", ou a liado da Igreja Católica, entendida como inimi
ga da liberdade de religião? ... Melhor "ateu" do que "cató lico"? 

2.4- Enfim, a intensidade da participação na vida reli giosa, 
até nos seus aspectos místicos (ex periência dos Dons do Espírito, 
por exempl o), tem correlação positi va com a participação associa
tiva "c ivil " ou até mesmo a partic ipação diretamente po lít ica .. . Ao 

29Página 125. 
30Página 126. 
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contrário do que se poderia pensar. Mas não há aí nenhuma novi
dade. Já- e contra as pseudo-evidências do senso comum, muitas 
vezes repetidas pelos anali stas - a mesma constatação podia ser 
feita a propós ito das Comunidades de Base: as mais ricas em mani
fes tações propriamente religiosas e "espirituais" eram também as 
mais engajadas politicamente- e não o contrário! . 

2.5 - Resta um ponto: Para que esta tentativa nítida de con
qui sta do espaço político? A nível da retórica, a resposta dada no 
Programa Espaço Evangélico é clara: para fazer um Brasil "evan
gélico", que corresponda à verdade da convicção de boa parte - e 
parte crescente- de seus cidadãos. Raciocínio semelhante àquele 
de Dom Leme, na famosa Pastoral de Pernambuco, de 1926: o Bra
sil , o seu povo, é "católico" . Mas suas estruturas como nação, suas 
elites intelectuais e políticas, os va lores em torno dos quais o seu 
espaço público se estrutura, não o são. É preciso transformar esta 
estrutura para adequá-l a à "realidade". Mas qual o conteúdo real de 
uma afirmação des te tipo? Conquistar posições de mando? Difun
dir valores? De ordem ética? soc ial? política? ... Moralismo (como 
na primeira e famosa "bancada evangélica" )? Ou ainda vantagens 
institucionai s? Mais uma vez aqui : 

I ) parece haver crescentemente um chefe de orquestra que 
tende para a hegemoni a, a IURD. 

2) não é certo que o sentimento - e a sensibilidade - dos 
fiéis evangélicos corresponda simplesmente à vontade política das 
instituições. 

Em todo o caso, o assunto não é mais simplesmente retóri 
co ... Foi dito, num Programa, a necessidade de "Afirmar o Bras il 
evangélico na representação política, a nível do legislati vo, sem 
dúvida- e isto já está se fazendo- mas também, por que não, ao 
nível do Executivo" . Leia-se: da Presidência da República. 

Conclusão 
Muitas outras coisas, e fundamentais, poderiam ser ditas . 

Muitas outras o são no texto que comentei, cuj os achados ecoam 
em várias direções . Nenhuma análi se do uni verso evangélico pode
rá doravante ignorá- lo, e é de se desejar que se multipliquem, a 
partir dele, insights e comentários. Gostaria simplesmente de 
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apontar, para concluir, numa direção. Falei em novidade . Cristali 
zei - talvez demais -esta novidade na fi gura da Igrej a Uni ver
sal. Daí a pergunta: porque o fasc ínio exerc ido por esta Igrej a? Es
pecialmente sobre os católicos e os candomblé-umbandi stas? Não é 
aqui o lugar para desenvo lver uma tentati va de resposta. Mas a li 
ção de vários estudos recentes parece-me apontar na mesma dire
ção global: a Igrej a Universal consegue, apesar ou, talvez, por cau
sa mesmo das rupturas que provoca, inserir-se com organic idade 
no campo religioso bras ileiro, quer dizer o da ve lha cultura cató li 
co-afro-espírita. Institucionalmente, ela tende a reeditar o modelo 
da Igrej a Católica (inclusive no seu aspecto planetário, católi
co/universal), e implanta o seu campo próprio em continuidade 
(continuidade invertida, através da fi gura do demônio) com o cam
po afro-bras ileiro. 

Fazendo isto, ela consegue articular, numa oferta só, as resso
nâncias da modernidade "protestante" e pentecostal com as da pré
modernidade brasileira e também, através de sua teologia da prosperi
dade, inspirada nas correntes americanas da "confissão positi va", de 
uma pós-modernidade individualista e esotérica, que não deixa de tor
ná-la próxima a certas sensibilidades de tipo New Age. 

Em termos qua litati vos, as pesqui sas de que falei ac ima j á 
desbastaram muito terreno nest~ direção. Mas quem conseguirá 
traduzir isto num conjunto de perguntas, num "questi onário" sobre 
este tema? Tudo indica tenha chegado o tempo, para as nossas pes
quisas, de progredir na articul ação destas duas dimensões. 
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Comentários de Otávio Guilherme Velho 
(Rio de Janeiro, 5 de Junho de 1997) 

Após a magnífica fala de Pierre Sanchis, pretendo uma in
tervenção mai s curta e mais linear, antes de entrarmos na di scussão 
com Rubem Cesar Fernandes . Ficarei mais próximo do texto apre
sentado. Entendi a eventual utilidade da minha participação no 
sentido de colaborar com sugestões para uma revisão do texto, ten
do em vista uma versão definiti va. Neste sentido, inicialmente 
gos taria de di zer, usando um lugar comum, que me fa ltam palavras 
para falar da importância e do significado dessa pesqui sa. Real
mente, isso precisa ser acentuado. O Rubem Cesar apresentou-a 
com uma espécie de low profile extremamente elegante, mas na 
verdade, para todos nós que somos ligados ao ISER de uma forma 
ou de outra, esse trabalho é um motivo de orgulho . Realmente é um 
fe ito, inclusive, que uma organização com as características do 
ISER tenha conseguido realizá-lo, pelo seu significado, pelo vulto, 
pela complexidade envolvida. Ex istem alguns dados no relatóri o, 
que não foram colocados aqui , que merecem ser explicitados, só 
para se ter uma idéia do que estou querendo acentuar: foram 
40.172 domicílos visitados. Isso para mim é uma escala quase ini
maginável até este momento, em termos do tipo de trabalho que 
normalmente nos propomos a fazer. Creio que de fato é uma incrí
vel reali zação, como também os cuidados metodológicos, que são 
muito bem descritos na parte inicial, toda a complexidade geográ
fi ca e da divi são da região metropolitana em setores. É muito im
pressionante sob todos os aspectos. E também há uma grande vir
tude que muitas vezes não se vê em outros trabalhos quantitati vos, 
que é estar apoiado num conhecimento prévio a respeito da situa
ção, que informa as hipóteses e o questionário de uma maneira in
teligente e que nem sempre se vê neste país. Acho que é um bom 
exempl o, inclusive, para o futuro e para outras organi zações, a fim 
de que esse estilo possa ser sempre aperfeiçoado e predomine no 
campo. Ele nos coloca diante de dados concretos que de alguma 
maneira teremos que levar em conta a partir de agora, nós que nos 
interessamos por esses assuntos, que constituem a questão dos 
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evangélicos no Bras il. E além di sso, uma qualidade invejável do 
ISER, comparando com o Museu Nacional, por exempl o, é uma 
ceita capacidade expressivista, uma maneira de colocar as coisas 
de modo extremamente gráfico, quase, permitindo uma visuali za
ção que valoriza o tex to e os dados que estão sendo apresentados. 
Por exemplo, este tipo de frase, que eu não vejo numa tese do Mu
seu Nacional: "Se os evangélicos são 12% da população da região 
metropolitana do Rio de Janeiro segundo o Censo 9 1, que 70% 
deles entraram na Igreja por conversão, que des tes 28% foram 
convertidos nos últimos 3 anos . chega-se à estimati va de que entre 
1992 e 1994 cerca de 250 mil indi víduos tornaram-se evangé licos 
nes ta região, ou seja, em média 80 mil por ano" . Quer di zer, esse 
tipo de trabalho em cima dos dados que se traduz sinteticamente na 
afirmação de que na região metropolitana do Rio de Janeiro 80 mi l 
pessoas se convertem por ano rea lmente const itui um uso muito 
ex pressivo da info rmação, que considero não só muito sugesti vo, 
como também epistemologicamente importante, o que nem sempre 
é apreciado. Lévi-Strauss no Prefác io de História de Lince (Com
panhia das Letras, São Paulo, 1993) já chamava a atenção para 
como nos nossos dias a imaginação precisa desdobrar-se para 
acompanhar os resultados do conhec imento positi vo de modo a 
torná-l o compreensível para o público leigo . Mas também, sugeri
ria eu, precisa desdobrar-se para torná- lo compreensível inclusive 
para os produtores desse conhecimento e como etapa nobre da pró
pria produção de conhecimento. Dentro desse estil o express ivo, 
acho que essa palavra que o Rubem Cesar usou várias vezes na sua 
apresentação, "provocação". encontra a sua plena justi ficati va. 

Trata-se de um texto extremamente provocati vo em relação 
às opiniões vigentes e em relação à bibliografia a respeito dos 
evangélicos. E é a partir daí que eu queria iniciar, para tecer, por 
minha vez, algumas provocações, algumas considerações muito 
pontuais, porque realmente, em re lação ao conjunto do trabalho, só 
tenho elogios a fazer. Essas observações pontuais são mais no sen
tido de expressar algumas dúvidas e algumas suspeitas que, espero, 
sejam esclarecidas e demolidas. Porque são realmente não mais do 
que dúvidas e pequenas suspeitas . E uma delas di z exatamente res
peito a essa questão da provocação e da referência à bibliografia e 
às opiniões correntes. Pois o próprio desejo de provocação, que j á 
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afirmei considerar ser uma virtude da instituição e do relatório, não 
deixa de gravar uma certa marca. Então, vou apenas dar alguns 
exemplos dessa (que me ficou como uma) impressão. 

Tome-se o caso da visão corrente que os evangélicos são 
conservadores. Pierre Sanchis já se referiu a isso. Essa opinião cor
rente é contraposta mostrando-se que, embora os candidatos se 
concentrem à direita, os eleitores que se identificam com algum 
partido tendem à centro-esquerda. Essa constatação, a meu ver, é 
um bom exemplo da vontade de provocação. Quer dizer: existe a 
idéia de que os evangélicos são conservadores; os dados que são 
produzidos, então, vão mostrar que não é bem assim, que na verda
de os eleitores que se identificam com algum partido tendem à 
centro-esquerda, apesar dos candidatos estarem mais à direita . Na 
página 129 é dito: "constata-se, pois, um descompasso entre a 
identificação partidária dos eleitores e a dos candidatos". Eu acho 
esse encaminhamento correto, interessante e saudavelmente provo
cador. Só acho interessante, também, acentuar - e isso é dito no 
texto, mas creio que precisa ser muito salientado- que na verdade 
essa identificação partidária dos eleitores, a que se está referindo, 
diz respeito apenas a 26% dos eleitores. Considero isso muito im
portante nesse contexto e talvez mude um pouco a ênfase desta fra
se: "constata-se, pois, um descompasso entre a identificação parti
dária dos eleitores e a dos candidatos", pois essa identificação par
tidária dos eleitores diz respeito apenas a 26% deles. Considero 
que é bom isso estar bastante explicitado. Pergunto-me se "des
compasso" não é um termo um pouco forte . O que me preocupa de 
certa maneira aqui, e nos outros exemplos que vou dar, é que exa
tamente a boa intenção por detrás dessas provocações eventual
mente não leve a um certo exagero, não vá um pouco além do que 
se poderia dizer, mesmo por querer ser provocativo, acabando por 
desgastar essa estratégia retórica. 

Um outro exemplo nesse sentido é a questão do casamento. 
A explicação de que o número maior de mulheres com cônjuges 
não evangélicos deve-se ao número maior de mulheres na Igreja, 
"em conseqüência, obrigando as mulheres a buscar parceiros fora". 
Quer dizer, há mais mulheres casadas com não evangélicos do que 
homens casados com não evangélicas, e a implicação que se tira 
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di sso é que se deve ao número maior de mulheres na Igreja, que 
obriga as mulheres a buscar parceiros fora . Entre parênteses, em 
relação a essa questão, eu acho que também aí, em termos de boa 
intenção, ex iste a preocupação de mostrar a presença das mulheres 
na Igreja, parece-me que nas entrelinhas pretendendo-se passar a 
impressão de que isso contenha algo de moderno, de positivo, de 
favorável, do ponto de vista das mulheres, das questões de gênero, 
e tudo o mais . Queria só lembrar uma coisa óbvia, que essa presen
ça maior de mulheres não di z respeito apenas a esse tipo de Igreja, 
mas também faz parte do universo re ligioso brasile iro tradicional. 
E não só no Brasi l. Agora mesmo estou lendo, para efeitos de um 
curso no Museu Nac ional e de meu interesse na área, uma mono
grafi a de um antropólogo português, Miguel Vale de Almeida (Se
nhores de Si: uma interpretação antropológica da masculinidade, 
Fim de Século Edições, 1995), que chega a colocar, tratando de 
uma aldeia no Alentejo, que o Café- equi valente, tal vez, do nos
so botequim - funciona como se fosse a "casa dos homens" da al
deia, e a Igreja como se fosse a ''casa das mulheres". Quer dizer, 
trata-se de algo mais geral e não é necessariamente moderno e 
novo, como talvez se pudesse interpretar. Possivelmente, muito 
pelo contrario, o que é importante para uma análise feminista , por 
exemplo. 

Mas não é esse o ponto que eu queria acentuar agora. É mais 
o de que as mulheres buscariam parceiros fora porque não há ho
mens suficientes dentro da Igreja. Eu acho que, provavelmente, do 
ponto de vista estatístico é irrecusável essa idéia, se há menos ho
mens elas não têm outro jeito senão ir buscar parceiros fora. Po
rém, eu me pergunto se em outro nível, e sem contradi zer essa 
afirmação, não se poderia também especular se os homens não te
rão maior exigência religiosa em relação ao cônjuge e maior capa
cidade de impô-la do que as mulheres. Ou seja, o número menor de 
casamentos de homens evangé licos com mulheres não-evangélicas 
poderia dever-se ao fato também de que os homens tendem a levar 
consigo as mulheres para a igreja, o mesmo não ocorrendo de 
modo igualmente express ivo no caso inverso. Ou, então, pelo 
mesmo motivo, os homens casariam mais dentro da Igreja. Em 
ambos os casos, os homens evangélicos seriam menos tolerantes, 
menos praticantes de um ecumeni smo doméstico. 

172 



Existem algumas declarações em alguns trabalhos de pesqui
sa que sugerem isso. Mas essa especulação não é feita . Então, eu 
me pergunto se não é por causa das boas intenções da pesqui sa no 
sentido de apresentar um quadro mais favorável dos evangélicos do 
que é normalmente veiculado pela mídia, por exemplo, que não se 
está, de alguma maneira, ocultando inconscientemente esse dado 
- entre aspas - mais "machi sta" da situação, o de que pode ser 
mais difícil para um homem tolerar um cônjuge que não seja da 
Igreja, do que para a mulher. Isso, provavelmente, não contradiz a 
afirmação anteri or, mas acho que é signi ficati vo que essa primeira 
hipótese feminista, digamos ass im, seja colocada, mas não a hipó
tese machi sta em relação ao contexto da Igreja. 

Creio que isso também tem a ver com a questão das pergun
tas que foram feitas. Que tipo de pergunta foi feita, realmente, para 
os entrevistados. Ali ás, eu sugeriria que o questionário constasse 
do relatório31

, porque nós não tivemos acesso às perguntas , a não 
ser em alguns casos isolados em que elas são transcritas. Mas eu 
vou voltar depoi s a essa questão do questionário. 

Um outro ponto também em que eu coloco essa dúvida, ou 
essa suspeita, é a questão da relação entre protestanti smo e moder
nidade. O Rubem Cesar mencionou na sua apresentação o proble
ma de calçar as observações que se possa fazer hoje a respei to dos 
evangélicos no país a partir da nossa memória- sobretudo, aqui no 
caso, na dele. Eu me pergunto até que ponto essa ênfase na relação 
entre protestanti smo e modernidade pode, por vezes, mais atrapa
lhar do que ajudar. Sem querer, evidentemente, negar num plano 
muito genérico essa re lação entre protestantismo e modernidade, 
penso que às vezes ela é reiterada - como também umas observa
ções a respeito do Weber - de tal maneira que talvez mais atra
palhe que auxilie na análise dos dados concretos. Isso também não 
é nada de definitivo, mas creio que a grande concentração de pes
soas menos educadas e de menor renda entre os evangélicos é co
locada como indicando que essas escolhas, por essas Igrejas, são 
"escolhas feitas pelos pobres". Então, também seriam Igrejas poli 
ticamente corretas, sendo Igrejas escolhidas pelos pobres . Mas o 
que acontece com esses pobres? Houve alguma pergunta no senti-

31 O questionário encontra-se à disposição dos interessados no I SER. 
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do de se checar se o pertencimento às igrejas traz alguma alteração 
do ponto de vista material para essas pessoas? São escolhas feitas 
pe los pobres, mas eles se mantêm pobres? Dá-se alguma a lteração 
em relação a isso? Porque se for "esco lhas feitas pe los pobres" , e 
pronto, não sei até que ponto isso vai na direção de uma re lação 
com a modernidade . Buscou-se de fato verificar a influência da re
ligião no sucesso materi al? Eu não vi nenhuma observação sobre 
isso no re latóri o. 

Existem, de vez em quando, algumas observações que suge
rem uma complex ificação dessa relação entre protestanti smo e mo
dernidade. Por exempl o, na questão da realização dos cu ltos, na 
página 43 , é dito claramente que a distribuição do tempo "não tem 
a c lareza puritana do asceti smo intramundano de Weber" . En tão, 
há algumas observações esparsas nessa direção que eu acho que 
poderiam sugerir alguma complexificação. Aliás, no que diz res
pe ito a essa questão protestantismo - modernidade, ainda nesse 
ponto, ex istem no tex to algumas observações doutrinárias gerais, 
que fazem a ponte com o protestanti smo histórico, sugerindo con
tinuidade. Eu acho que talvez fosse interessante que, no futuro, ao 
invés de colocar como uma ponte, entre o protes tanti smo hi stórico 
e o que acontece hoje, que tudo isso fosse transformado em ques
tões, em perguntas realmente, para verificar melhor até que ponto 
isso se dá. É importante lembrar que para o próprio Weber não era 
a doutrina que determinava a ação, e sim a e laboração intra
subjetiva a que e la era submetida. E aí, acho que o Pierre Sanchis 
fez uma observação que de alguma maneira, implicitamente, suge
ria uma outra posição em relação ao relatório. Na apresentação 
oral, Rubem Cesar deu muita ênfase, e o relatório também, à coe
rência denominacional. Quer di zer, as denominações realmente te
riam um grande peso nas crenças e nas práticas dessas pessoas. Pi
erre Sanchis sugeriu, de certa maneira, alguma coisa no sentido da 
pós-modernidade, que relativizaria a idé ia dessa coerência denomi
nac ional , inclusive tendo a ver com alguma diferença entre o que é 
falado , praticado diante da Igreja, e algum tipo de prática que não 
está totalmente de acordo com essa doutrina. Algumas diferenças 
que eu acho que talvez quebrassem um pouco essa idé ia da coerên
cia denominci onal, o que também tem a ver com as perguntas que 
foram feitas. Eu voltaria a isso ad iante, mas gos taria de mencionar 
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a linha de trabalho que hoje acentua as diferenças de comporta
mento dependendo do contexto: Niko Besnier, em monografi a re
cente (Literacy, Emotion, and Authority, Cambridge Uni versity 
Press, 1995) estuda justamente isso entre nativos evangélicos num 
atol da Polinésia. 

Outro ponto também tem a ver com essa questão do moder
no, da re lação protestanti smo-modernidade. O Pierre Sanchis dete
ve-se bastante na questão da Igrej a Universal, e desse paradoxo de 
que a Igrej a parece mais tradicional sob certos aspectos - inclusi
ve no re latóri o exi ste um sub-item em que e la é colocada em re la
ção a determinadas questões como tendo um perfil tradic iona l -
parece ser aquela que chama mais a atenção, que parece provocar 
mais impacto, de um certo modo. Que paradoxo é esse, então? 
Justamente essa Igrej a que se mostra mais tradic ional, inclusive pa
recida em alguns aspectos com a Igrej a Católica pré-Concili ar. é a 
mesma que provoca mai s impacto e chama mais a atenção. Outro 
aspecto com relação a isto é que algumas vezes o mesmo aspecto 
que por vezes se relaciona ao perfil tradicional eventualmente pode 
estar articulado ao não tradicional, ou ao liberal. Por exempl o, ex iste 
um certo tipo de tolerância religiosa que tanto pode ser vista pelo 
prisma do tradicional , quanto pe lo pri sma de um maior liberalismo. 

Um outro ponto, articulado a esse - e a que o Pierre San
chi s referiu-se positivamente- é essa constatação que, ao contrá
ri o do que imagina o senso co mum, as pessoas que são mais ati vas 
na igreja tendem também a ser mais ativas em outros setores da so
c iedade civil. É uma constatação prec iosa, muito in teressante, sau
davelmente provocativa, na medida em que realmente vai contra o 
senso comum. Apenas, o que me parece é que daí salta-se para su
gerir uma relação causal. Ou seja, o fato de a pessoa participar 
mais da igreja e de estar mais próx ima da re ligião tenderia a fazer, 
ao contrári o do que supõe o senso comum, com que e la fosse mais 
ati va em outras atividades. Eu pergunto aos especiali stas em esta
tística se essa relação causal pode ser, de fato, retirada dessa res
posta. Porque posso especular em outra direção: que ex iste deter
minado tipo de pessoa que tende a ser mais ativa, quer na igreja, 
quer na re li gião, quer em outros setores da soc iedade civil. O fato 
de e la ser ati va em outros setores da soc iedade c ivil não leva ne-
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cessariamente a que haja uma relação causal: pe lo fato de ela ser 
mais ati va na religião, é que e la vai ser mais ati va em outras áreas? 
Pode ser si mplesmente um certo ti po de pessoa que tende a ser 
mais ati va genericamente em vári os setores da vida, da vida públi
ca, sem que haja uma relação causal. Eu acho que, do ponto de 
vista técnico, é preciso tomar um pouco mais de cuidado. 

Outro ponto que também vai nessa direção é a questão do uso 
dos métodos anticoncepcionais. Na página li O é dito que apenas 
15% dos entrevistados acham que a sua denominação proíbe algum 
método anticoncepcional. Apenas 13% supõem que haja alguma 
proibição por parte das suas igrejas, e o fato de que apenas achem 
que haja essa proibição é tomado como valorização do livre arbítrio, 
ou seja, eles tendem a achar que não há proibição nenhuma, e que, 
portanto, eles podem decidi r por eles mesmos. Isso é tomado como 
valorização do livre arb ítrio. Aí também me pareceu um pouco fo r
çado. A valorização do li vre arbítrio não estari a no contrário? Sabe
rem que proíbem e, no entanto, não se importarem e praticarem os 
métodos anticoncepcionais? O fato de dizer que não sabe sugere li
vre arbítrio? Ou o fato de saber e, no entanto, praticar, não seria mais 
indicativo do livre arbítri o? Eu acho também que está subentendido 
nessa parte do relatório que os católicos saberiam mais que existe a 
proibição - na Igreja Católica é notória a proibição dos métodos 
anticoncepcionais - e, no entanto, os evangélicos ignoram que as 
suas igrejas pro íbem, e isso seria uma indicação do li vre arbítrio. No 
entanto, o que muitas pesquisas sugerem é que os católicos sabem 
que é proibido e, no entanto, praticam os métodos anticoncepcionais. 
O que é mais indicati vo de livre arb ítrio? Essa prática evangélica, ou 
a prática católica? Pelo menos, talvez fossem, ambas, valorização do 
li vre arbítrio, por vias diferentes. 

Uma outra observação, talvez um pouco menos "pontual", 
pois num certo sentido é muito central nas discussões a respeito 
dos evangél icos, é a questão da ausência de cri se na experiência de 
conversão, a que o Pierre Sanchi s se referiu . Nesse ponto, creio que 
fico bem próx imo da posição dele. E f ico, ass im, um pouco pior 
que São Tomé, porque mesmo di ante dos dados tenho dificu ldade 
em acreditar nisso. Pode ser que também aí o senso-comum precise 
ser combatido, mas me parece tão óbvia - cá entre nós - a re la-
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ção entre a cri se e a conversão entre os evangélicos, que tenho difi
culdade, realmente, em ace itar essa descoberta da pesquisa de que 
não haveri a uma relação importante entre cri se e con versão. Difícil 
acreditar nessa minimização da cri se. Sobretudo, devido à observa
ção de que não haveria " irrac ionalidade" por detrás da opção reli
giosa. Supõe-se, pelo contrário, que haveria uma rac ionalidade 
nesse processo de conversão, que um certo senso comum não per
ceberi a, na medida em que delega uma irrac ionalidade no processo 
de conversão, devido às condições terríve is que essas populações 
passam, e ass im por diante. Eu me pergunto se isso não é um 
exemplo privilegiado de até que ponto o diálogo com essa biblio
grafi a e essas opiniões correntes não provoca certas limitações, na 
medida em que a própria noção de racionalidade aí ficou aprisio
nada pela noção de rac ionalidade dos interlocutores . Eu me per
gunto se não haverá outras racionalidades que poderi am ser con
templadas, mai s complexas e interessantes que essas apontadas 
pelos interl ocutores da pesqui sa, que poderi am englobar a própria 
experiência de crise, que a "nova era", por exemplo, acostumou
nos a associar - por uma suposta mediação do chinês - a oportu
nidade. Eu me pergunto, inclusive, para tentar complexificar um 
pouco a questão, se a racionalidade não poderia, por exemplo, ao 
invés de estar na ausência de crise, estar na própria produção de 
uma crise. Ou seja, que não se trata necessariamente de uma crise 
"ao Deus dará", mas que se pode, até, no processo de conversão, 
es tar produzindo uma crise que abre o caminho para a conversão. E 
haveria, então, uma racionalidade embut ida nesse tipo de crise. A 
crise não seria absolutamente irrac ional, mas ela pode ser produzi
da no processo mesmo da conversão. Isso aí que eu estou dizendo 
não é idéia só minha, mas é sugerida e explorada, bastante, por 
exempl o, na tese da Marcia Contins, que fo i apresentada na Escola 
de Comunicação da UFRJ, que é sobre pentecostais no Brasil e nos 
EUA. Ela centra a análise na questão da crise e desenvolve nessa 
direção, utili zando bibliografi a sobre ritos de passagem e lançando 
mão de depo imentos extremamente expressivos e impress ionantes 
no que diz respeito a essa idéia de uma cri se e de uma produção da 
crise como sendo a rac ionalidade que está por detrás da conversão. 

Então, essa questão da crise, que me parece central, real
mente poderia se articular em uma boa discussão. Crise e raciona-
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lidade, a meu ver, não são incompatíveis, sobretudo quando não 
são reificadas e se pensa em termos de linguagens, em termos de 
vocabulários socialmente disponívei s para dar conta das experiên
cias. É esse o ponto, e não o da inexistência de crise no processo de 
conversão porque crise sugeriria irracionalidade e quereríamos 
mostrar -contra certos interlocutores - que a conversão não su
põe irracionalidade. Esta é uma questão dos interlocutores, que tal
vez pudesse ser superada numa direção hoje crescentemente im
portante e que tem a ver com a relativização da oposição entre 
emoção e cognição, central para se tentar compreender a inespera
da proliferação das religiões da emoção, não só contra o secularis
mo, mas também contra as religiões "racionais". Creio que a longo 
prazo esse é um caminho mais promissor do que o de aceitar os 
termos de um debate que já vai se tornando antigo. E nesse ponto 
eu também me pergunto - o Pierre Sanchis já colocou aqui -
porque não foi apresentada a tabela referente a esta questão por 
grupos denominacionais. Poderia ser bastante revelador. 

Creio, então, que isso nos leva ao meu último ponto. E aí, 
sem querer colocar-me excessivamente no papel convencional de 
antropólogo, chamaria a atenção para o fato de que, no relatório, 
em nenhum momento é discutida a confiabilidade das respostas. 
Não há nenhuma consideração sobre isso. Coloco a questão não 
para dizer que "esse negócio de questionário não serve para nada". 
Não é nada disso e já me posicionei em outro sentido. Mas eu acho 
que tem a ver, inclusive, com algumas coisas que o Pierre Sanchis 
mencionou, a respeito de uma certa duplicidade pós-moderna, em 
que se diz uma coisa e se faz outra. Existem duplicidades aí que eu 
acho que eventualmente podem entrar nas próprias respostas a um 
questionário como esse e que talvez merecessem alguma conside
ração. Isso me ficou como questão, mas a confiabilidade não só no 
sentido de algum subterfúgio por parte dos entrevistados. Não só 
isso - embora também - ficou-me como questão. Particular
mente quanto à problemática da crise. E em outras, como por 
exemplo essa idéia, que também é colocada, de ser maior, em todos 
os casos, o número de convertidos pela própria denominação do 
que os absorvidos após a conversão em alguma outra igreja. Esse 
tipo de conclusão que se chega: "Os dados indicam que é maior, 
em todos os casos, o número de convertidos pela própria denomi-
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nação do que os absorvidos após a conversão em alguma outra 
igreja" . Esse é um ponto. Outro é o "do índice acima da média das 
conversões no meio espírita". Nesses casos, ao contrário da ques
tão da crise, o que chama a atenção é o fato de esse resultado estar 
tão colado a uma auto-imagem que é muito valorizada por esses 
grupos religiosos. A idéia de que estão convertendo os infiéis é 
algo extremamente valorizado, e essa ênfase especial nas conver
sões no meio espírita, especialmente. O fato de estar tão colado as
sim de certa maneira me levanta uma certa desconfiança em rela
ção a um viés nas respostas. E a propósito disso, eu mencionaria 
uma passagem na página 49, em que se diz: "Toda ação, mesmo a 
mais corriqueira - tomando suco num bar, ou conversando com 
os colegas - deve ser concebida como um testemunho". Bom, 
então eu me pergunto o seguinte: se tomar suco num bar ou con
versar com um colega é concebido como um testemunho, como é 
que é concebido responder a um questionário a respeito das suas 
práticas religiosas ? Será que também não é concebido como um 
testemunho? E quais são as implicações disso para as respostas que 
são dadas? 

Mas deixando de lado o vocabulário da confiabilidade e dos 
viéses, de que eu estava lançando mão, o que estou sugerindo, re
almente, é a importância de se considerar a relação das perguntas e 
das respostas com as próprias narrativas nas quais esses entrevista
dos se inserem, bem como com os contextos específicos em que as 
questões são postas. No caso da questão da crise, por exemplo, se, 
ao invés de estarmos diante da resposta a um questionário, se tra
tasse de um testemunho, a resposta seria a mesma? Num testemu
nho ele vai dizer que a crise não teve importância para ele, ou trata
se de contextos diferentes, em que as respostas são diferentes? En
tão, eu acho que o contexto em que é aplicado um questionário não 
pode ser naturalizado. Precisa realmente ser embutida uma discus
são a respeito dele. O que toma mais confiável a resposta que é 
dada ao questionário que a resposta que é dada durante o testemu
nho? Por que uma seria mais confiável do que a outra, uma vez re
tirada do contexto em que foi produzida? Enfim, eu não estou que
rendo pedir demais, ou representar o antropólogo preconceituoso, 
só estou querendo chamar a atenção para os limites do instrumento 
da pesquisa, o que precisa ser constantemente reafirmado. E não só 
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em abstrato, como uma declaração genérica de que nós sabemos 
que os dados quantitativos têm os seus limites. A limitação do ins
trumento deve ser reafirmada nessas situações concretas em que 
aparecem respostas desse tipos, acentuando-se a necessidade de le
var em conta as narrativas, de levar em conta os contextos, como já 
havia mencionado anteriormente. Além de, eventualmente, na me
dida em que se estivesse atento a isso, poder aperfeiçoar o próprio 
instrumento. 

Também chamaríamos a atenção para a necessidade - que 
em abstrato, todos reconhecem - de combinar esse instrumento do 
questionário com outros instrumentos . Eventualmente com traba
lhos qualitativos e etnográficos. No caso presente, já que isso não 
foi possível, pelo menos valeria a pena alertar o leitor para essa ne
cessidade. Acho que no relatório se poderia alertar para a impor
tância de não se reificar os resultados, levando-se em conta as con
dições em que foram produzidos. Nesse entusiasmo da boa provo
cação - em que nós estamos conseguindo demonstrar coisas que 
vão contra o senso comum - que se tenha um pouco de cautela, 
mas ao mesmo tempo se amplie o terreno da ousadia. 

Imagino, também, que talvez- como um recurso tático, por 
ass im dizer - fos sem interessantes alguns depoimentos dos pró
prios entrevistadores a respeito de como é que foram feitos esses 
trabalhos . Quase como se fossem questionários aos entrevistadores, 
em que eles pudessem transmitir um pouco da sua experiência, 
certamente muito rica, e que no relatório não aparece. Poderia ser 
interessante anexar relatos sobre as condições da pesquisa e algu
mas impressões que os entrevistados possam ter transmitido e que 
não tenham sido capazes de ser embutidas nas respostas do questi
onário, mas que podem ser preciosas . Preciosas tanto para nós, 
quanto para quem for utilizar mais adiante essa base de dados, que 
constitui um marco nos nossos estudos e, mais ainda, na imagina
ção ativa de uma nova cara do país. 
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Cultura Cívica e 
Participação Política entre Evangélicos 

Leandro Piquet Carneiro 

A Igreja como contexto político 

A importância da variável religião na análise do comporta
mento eleitoral e no funcionamento do legislativo é ainda um tema 
pouco discutido na literatura sobre comportamento político no Bra
sili. A literatura sobre a participação da igreja católica e, em menor 
escala, das igrejas evangélicas na história recente dos movimentos 
soc iais e de defesa dos direitos políticos durante o período militar 
enfatiza o papel das igrejas como macroagentes políticos e geral
mente exclui da agenda de pesquisa a relação entre as ações políti
co-institucionais dessas igrej as e as condutas individuais dos fiéis 
nos processos eleitorais, nos movimentos sociais e nas atividades 
religiosasii. O foco destes estudos institucionais é dirigido para te
mas como a ação das lideranças, a hi stória das correntes políticas, 
o processo educacional e de formação de lideranças e a estrutura 
organizacional das igrejas . Em outra vertente, estudos antropológi
cos mai s recentes sobre o comportamento político dos evangélicos 
e de grupos católicos oferecem ricas descrições sobre as relações 
entre o meio ambiente denominacional e as condutas individuaisiii. 
Entretanto esta não é uma tradição de pesquisa que orienta suas 
conclusões prioritariamente no sentido de permitir generalizações, 
inferências ou a construção de modelos causais. Não obstante, 
contribuem com descrições aprofundadas de casos e situações par
ticulares que podem servir de base para o desenho de pesquisas 
preocupadas com a busca de padrões generalizáveis para o con
junto da população evangélica. 

Ampliando um pouco o espectro dos estudos considerados, 
para além daqueles dedicados ao segmento evangélico, inferências 
sobre a influência da religião no comportamento eleitoral e na cu l
tura política brasileira aparecem nos estudos de PIERUCCI e 
PRANDI (1995f, sobre a campanha eleitoral de 1994, e no traba
lho de MOISÉS ( 1995)', sobre a cultura política dos brasileiros. 
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PIERUCCI e PRANDI demonstram, com base em um survey naci
onal de 20.000 entrevistas, a existência de uma associação entre 
voto e religião, enquanto que MOISÉS, ao considerar a satisfação 
com a democracia como variável dependente, aponta a ausência de 
correlação desta variável dependente com a identidade religiosavi. 
PIERUCCI e PRANDI, no estudo que realizaram sobre as eleições 
de 1994, descrevem as relações entre religião e preferência eleito
ral, demonstrando que "a religião joga um papel importante na de
finição do voto, independentemente de diferenças sociais que mar
cam os grupos"vii . 

Entretanto ambos os estudos não se propõem a realizar uma 
análi se da influência dos diferentes contextos denominacionais ou 
eclesiásticos na conformação da cultura cívica e das práticas políti
cas dos indivíduos. Como identificado na literatura, as Igrejas 
evangélicas apresentam diferentes modelos de organização social e 
políticaviii . Em algumas Igrejas, os fiéis participam ativamente da 
escolha do pastor, decidem sobre as finanças da Igreja e participam 
de associações de vários tipos (jovens, mulheres, casais, etc .) , em 
outras, o carisma e a vontade da liderança é o principal elemento 
organizador das relações no espaço eclesial, substituindo o apelo à 
participação e à tradição. Pretendo argumentar que a análise do 
comportamento e da cultura política dos evangélicos não pode 
prescindir da variável contexto denominacional. Estudos baseados 
em amostras nacionais da população ou de eleitores, utilizadas em 
pesquisas do tipo survey, dificilmente garantem número suficiente 
de casos para o estudo das diferenças de comportamento entre os 
evangélicos de diferentes denominações ou mesmo entre católicos 
de diferentes orientações (carismáticos, membros de CEBs, pasto
rais, etc). O estudo da correlação entre o contexto denominacional 
e o comportamento político requer o desenho de levantamentos que 
tenham como população alvo não a população em geral, mas o 
segmento específico sobre o qual pretende-se realizar inferências . 
Este foi precisamente o desenho utilizado no survey Novo Nasci
mento: Os Evangélicos em Casa, na Igreja e na Política , principal 
base de dados utilizada na confecção deste artigo. 

O contexto denominacional (seja no caso das religiões evan
gélicas, seja no caso da religião cató lica) pode ser incorporado à 
análise da influência da religião no comportamento político como 
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um fator correlacionado (i) ao processo de socialização política dos 
indivíduos (portanto perfeitamente mensuráveis no plano individu
al) e (ii) à produção de efeitos ambientais (contextuai effect), não 
necessariamente mensuráveis no plano individual. A seguir, co
mento como estes dois processos interferem na análise do com
portamento político dos evangélicos. 

Quanto ao processo de socialização política, os levantamentos 
estatísticos sobre as organizações religiosas no Brasil e na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro dão uma idéia da magnitude da 
mobilização social desenvolvida por igrejas e grupos confessionais 
de vários tiposi'. Esta mobilização não se limita a atividades religio
sas. Freqüentemente envolve outras, tais como: reuniões administra
tivas, campanhas de interesse social, eleições de lideranças da igreja 
e organização de trabalho voluntário. Sendo os níveis de participa
ção social e política notadamente baixos na sociedade brasileira', é 
em atividades desse tipo que boa parte da população é introduzida 
no mundo da representação e negociação de interesses, processos 
constitutivos da atividade política e associativa. Os efeitos ambien
tais, por sua vez, podem ser traduzidos na necessidade de incluir-se 
nos modelos de análise do comportamento político dos evangélicos 
uma variável de controle, capaz de descrever o tipo de estrutura 
eclesial na qual o indivíduo está inserido ou foi socializado'i. 

A importância dos efeitos ambientais (contextuai effects) em 
análises sobre o comportamento político é discutida por HU
CKFELDT & SPARAGUE ( 1989) "'. Em seu estudo sobre proces
sos de mobilização política, os autores demonstram que, tendo por 
base exclusivamente dados de survey, muitas vezes não é possível 
detectar a significância estatística da influência do trabalho partidá
rio de contatar eleitores na definição do voto dos indivíduos. Trata
se de um processo de difusão e contágio, não diretamente detectá
vel em observações que levam em conta apenas o comportamento 
dos indivíduos (BROWN, 1991) xiii. Este problema é identificado 
na literatura como a "individual-leve! fallacy"xiv , que corresponde 
ao risco de descartar-se uma correlação importante (digamos: a 
correlação entre mobilização partidária e voto, entre a militância 
ambientalista e a sensibilização da opinião pública sobre problemas 
ambientais, entre o contexto denominacional e o comportamento 
político, etc.) quando são levadas em conta no processo de inferên-
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cia apenas observações de condutas medidas no plano indi vidual, 
sem consideração das variáveis que descrevem os atributos do 
contexto social imediato no qual os indivíduos estão inseridos. 

A questão das igrejas como contexto político foi estudada 
por WALD, OWEN e HILL'\ que descrevem as igrejas como 
exemplo de uma assoc iação voluntária de indivíduos, li gados por 
fortes vínculos afeti vos, que constitui um ambiente social favorável 
à transmi ssão e à manutenção de sistemas de normas e valores en
tre os fi éis. A estratégia de pesquisa dos autores voltou-se, prec i
samente, para a identificação de "contextuai effects" na conforma
ção do comportamento político dos evangélicos . Tendo em vista 
este objetivo, foram coletados não apenas dados sobre os fiéis 
evangélicos, mas também sobre as congregações evangélicas nas 
quais estes fi éis estão inseridos•vi . Nesta perspectiva, as igrejas 
evangélicas constituem um campo rico para a observação de "con
textuai effects", na medida em que garantem um espaço de comu
nicação de mensagens políticas particularmente dinâmico e a 
oportunidade para os membros desta coleti vidade observarem as 
reações coletivas às mensagens transmitidas, bem como para ade
quarem suas condutas a essas reações . 

Em surveys com amostras representativas da população, geral
mente são utilizadas categorias demasiadamente amplas como "evan
gélicos" ou, menos rotineiramente, "evangélicos não-pentecostais" e 
"evangélicos pentecostais"xvii' o que dificulta a análise das relações 
entre a religião e o comportamento político. Uma vez que se encon
tram disponíveis informações empíricas sobre a forma de organiza
ção das igrejas na Região Metropolitana do Rio, providas pelo Cen
so Institucional Evangélico'vii\ e sobre o comportamento político, 
social e re ligioso da população evangé lica desta mesma região, esta 
lacuna preenche a pesquisa Novo Nascimento, é possível realizar-se 
uma análise dos padrões de participação política dos evangélicos em 
que as diferenças internas do campo evangélico são levadas em 
conta. As igrejas evangélicas, como já fri sado, apresentam diferen
tes formas de vida eclesial: são diferentes nas suas orientações 
doutrinárias, no grau de institucionali zação e na forma como ass i
milam a partic ipação dos fi éis nos assuntos das igrejas locais, entre 
outros aspectos. A distinção entre históricas e pentecostais ou 
evangélicos não-pentecostais e evangélicos pentecostais é clara-
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mente insuficiente para lidarmos com a complexidade do campo 
evangélico e, principalmente, não permite que os efeitos contextu
ais específicos, associados aos diferentes tipos de organização 
ecelesial, possam ser incorporados à análise do comportamento 
político deste segmento. 

Na tentativa de classificar tais efeitos contextuais, associa
dos aos diferentes tipos de organização eclesial, utilizarei uma 
classificação adaptada de FERNANDES ( 1994), que tem por base 
as seguintes dimensões : (i) o grau de autonomia das igrejas locais e 
(ii) a centralidade do carisma na vida da igreja. 

O grau de autonomia das igrejas locais indica o tipo de rela
ção que a comunidade eclesial local mantém com organizações na
cionais e internacionais . Há denominações completamente autó
nomas, que não têm mais do que uma ou duas igrejas na região 
estudada, nas quais os fiéis participam de maneira ativa das deci
sões sobre as finanças da igreja, a escolha do pastor, a programa
ção das atividades sociais, etc. Encontramos ainda denominações 
filiadas a organizações que atuam em um nível mais amplo (regio
nal, nacional ou internacional) e que exercem grande controle so
bre a comunidade local : nomeiam o pastor, estipulam contribuições 
financeiras da igreja local para a organização, ou influenciam for
temente as mensagens veiculadas nos cultos. Há ainda o caso das 
igrejas protestantes históricas (como a Metodista, Luterana e Pres
biteriana entre outras) e Batistas que fazem parte de igrejas mundi
ais e de coletivos nacionais e que, não obstante, permitem que as 
comunidades eclesiais locais tenham certa autonomia nas decisões 
sobre os rumos de suas igrejas. Embora o grau de autonomia das 
igrejas locais não seja uma condição suficiente para a vigência de 
um modelo participativo de igreja (uma pequena igreja pentecostal, 
por exemplo, pode ter grande autonomia, no entanto, as decisões 
internas podem ser centralizadas por uma única liderança), geral
mente, quanto maior a autonomia da comunidade local, maior o 
espaço de participação dos fiéis nos assuntos da igreja. 

A segunda dimensão- a centralidade do carisma na vida da 
igreja - conjuga-se a primeira - grau de autonomia das igrejas lo
cais- na definição dos tipos de estrutura eclesial que serão utiliza
dos como variáveis de controle na análise do comportamento polí
tico dos evangélicos. O carisma é entendido nesta tentativa de clas-
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sificação das denominações evangélicas como uma fo rma peculiar 
de poder, na qual a autoridade não se encontra baseada na tradição 
ou na racionalidade legal. igrejas nas quais a autoridade de suas li
deranças religiosas é derivada principalmente da capacidade extra
ordinári a conferida por dons excepcionais tendem a restringir for
temente a participação dos fi é is na vida ec les ialxix . Entretanto, seri a 
um erro considerar a re lação entre centra lidade do cari sma e restri
ções à participação como unívoca: algumas igrejas pentecostais, 
c laramente cari smáticas, chegam a desenvolver mecani smos de 
controle que têm o obj eti vo de evitar a concentração de poder por 
parte das lideranças (por exemplo: proibindo que sejam fe itas ma
ni fes tações públicas em nome da Igrej a, ou eliminando a figura do 
pastor nos cultos), e contam ainda com elevada participação dos fi
é is na vida ec les ial. A descrição dos tipos, fe ita a seguir, oferece 
alguns exempl os de igrejas que conseguem esta conjugação . Com
binando-se estas duas dimensões, chegamos aos seguintes c inco ti
pos de estrutura ecles ial: 

!)Não-carismático, com moderada autonomia local e participa
tivo. Modelo que caracteri za as igrejas mais institucionali zadas do 
campo evangélico (Bati stas e Hi stóricas, sobretudo). Nessas igre
jas, o poder é mantido e transmitido segundo regras rac ionai s le
gais e ainda segundo a tradição . As igrejas locais mantêm vínculos 
com organizações nac ionai s e internac ionai s sem que isto elimine a 
autonomi a destas igrejas e a participação dos fi éis nos assuntos da 
igreja é formalmente assegurada. No quadro I a seguir, Bati stas e 
Históricas foram classificadas como tendo este mesmo tipo de es
trutura ecles ial. 

2)Carismático, com moderada autonomia local e moderadamen
te participativo. São igrejas em que o cari sma, embora tenha grande 
importância na organização da igreja (por exemplo, na seleção das 
lideranças), convive em uma estrutura organizacional em que as 
igrejas locais têm alguma autonomia, o que termina por oferecer al
gum espaço institucional para a participação dos fi éis. A Assembléia 
de Deus é o melhor exemplo deste tipo de estrutura na RM do Rio 
de Janeiro, sendo a igreja evangélica com maior número de fi éis. 
Exi stem duas grandes denominações nac ionai s que apresentam esti 
los mai s ou menos similares de organização. 
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3)Carismático, descentralizado e participativo. Pode ser identi 
f icado nas igrejas que são di visões avivadas ou pentecostalizadas 
de igrejas tradic ionais - como as Batistas e as Históricas . Estes 
cismas são muitas vezes capitaneados por lideranças carismáticas 
que organi zaram pequenas igrejas que, em alguns casos, mantêm o 
padrão participativo, herdado de suas igrejas de origem. O resulta
do é uma combinação de lideranças carismáticas em um ambiente 
de pequenas denomjnações que oferecem algum espaço para a par
tic ipação dos fiéis. As Igrejas Renovadas apresentam este tipo de 
estrutura ecles ial. 

4) Carismático, descentralizado e moderadamente participati
vo. São igrejas em que predomina o elemento cari smático de do
minação, acentuado locali smo e menor c lareza quanto à importân
c ia da participação dos fiéis na conformação das estruturas de po
der. As pequenas igrejas pentecostais podem ser enquadradas aí, 
sendo certamente o grupo mais heterogêneo de todos. · 

5) Carismático, centralizado e não participativo. O cari sma 
apresenta-se como o único elemento de organi zação do poder, da 
igreja local à organi zação nacional, constituindo um espaço institu
c ional pouco propício à participação dos fi éis nos assuntos da 
Igreja. O exemplo mais c laro deste tipo de Igreja é a Uni versal do 
Reino de Deus. Esta igreja conta com uma direção nacional que 
centraliza as principais atividades admini strati vas e rel igiosas da 
igreja (formação e nomeação dos pastores, finanças, abertura de 
novas igrejas, etc.). 

Esta class ificação dos tipos de contextos eclesiais, como 
destacado anteriormente, será adotada na análi se do comporta
mento político dos evangélicos como uma variável de controle, 
que pretende descrever as formas específicas de ve iculação de 
mensagens re ligiosas, sociais e políti cas e as modalidades de res
posta das comunidades a essas mensagens. 
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Quadro 1: Composição dos Grupos Denominacionaisxx 
Grupo Principais Denomina- % na Amostra Tipo de Con-
Denominacional ções Incluídas da Pesqui sa texto Denomi-

Novo Nasci- nacional 
menta (núme-
rode casos) 

Batistas Convenção Bati sta Bra- 18,4% (245) Não-
si lei ra (CBB) e Conven- carismático, 
ção Batista Nacional com moderada 
(CBN)* autonomia lo-

cal e partici-
pativo 

Assembléia de Assembléia de Deus e 30,9% (4 11 ) Carismático, 
Deus Ass. de Deus Convenção com moderada 

Nacional de Madureira* autonomia lo-
cal e modera-
damente par-
ticipativo 

Igreja Un iversal Igreja Universal do Re i- 16.4% (2 18) Carismático, 
do Reino de Deus no de Deus centralizado e 

não partici-
pativo 

Protestantes Presbiteriana (36.6%)**: 9,2% (123) Não-
Tradicionais Adventista (2 1,1 % ); carismático, 

Congregacional ( com moderada 
16,3%); Metodista autonomia lo -
( 13,0%). cal e partici-

pativo 
Renovadas Metodista Wesleyana 7,4% (98) Carismático, 

(2 1 ,4% ): Maranata descentraliza-
( 15%): Comunidade do e partici-
Evangélica ( 14,3%); pativo 
Bati sta Renovada 
( 14,3%); Igreja Evangé-
lica (13,3%). 

Pequenas Igrejas Nova Vida (li %), Con- 17,8% (237) Carismático, 
Pentecostais gregação Cristã (7,6%): Descentra /i -

Deus É Amor (7.0%), zado e mode-
Casa da Benção (7%): radamente 
Outras pentecostais (43%) participativo 

Notas: *A distinção entre as convençiies Batistas e as convenç6es da Assembléia de Deus 
não foi feita nas entrevistas com os fiéis. Embora cada "convenção" seja uma Igreja com 
estruturas independentes, não fo i solicitado aos fiéis dessas Igrejas que identificassem as 
"convenções" nacionais às quais suas igrejas locais estão vinculadas. 

**Valores e/1/re parêmesis indicam a proporção de cada denominação no grupo de
nominacional. 
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Os seis grupos denominacionais, representados no quadro I, se
rão considerados na análise subseqüente como as categorias da variá
vel de controle que descreve os efeitos contextuais associados aos ti
pos de estrutura eclesial comentados ac ima. Embora as Igrejas Batis
tas e as Protestantes Históricas tenham sido classificadas como tendo 
o mesmo tipo de estrutura ecles ial, fo ram separadas em duas categori
as, uma vez que a amostra oferece número de casos suficientes para 
que estas denominações sejam analisadas separadamente. 

Antes da Política: a participação religiosa e 
social nas Igrejas 

Os indicadores I e 2, apresentados na tabela I a seguir, fo
ram construídos com o objetivo de medir as diferenças das práticas 
religiosas e sociais no âmbito da igreja entre os cinco grupos de
nominacionais considerados . O indicador I mede a participação em 
cultos, dominicais e de " libertação", e reuniões de oração. A pon
tuação de cada indi víduo foi calculada levando-se em conta a razão 
de chance com re lação à prática mais comum incluída no indica
dor" i. O mesmo procedimento fo i adotado no cálcul o dos demais 
indicadores utilizados no artigo. O indicador 2 mede a participação 
dos fiéis em atividades soc iais, administrativas e educacionais, no 
âmbito da igreja. Os pontos atribuídos a cada modalidade de práti 
ca re ligiosa na composição dos indicadores I e 2 aparecem na úl 
tima coluna da tabela I abaixo. Todos os indicadores foram padro
nizados, apresentando valor máximo igual a I (máx imo de partic i
pação) e valor mínimo de O (não partic ipação) . 
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Tabela 1: Descrição dos indicadores 1 e 2 
Tipo de ativ idade religiosa Declaram par

ticipar(%) 
Pontos na 

composição 
do Indi cador 

Indicador 1: Participação em 
cultos e reuniões de oração 

Culto dominical 

no último mês 

110 última semana 

Culto de cura e libertação 

110 último mês 

110 última sema11a 

Reunião de oração 

no último mês 

no última semana 

8 1% 1,00 

62% 1,30 

53% 1,52 

38% 2,10 

75% 1,07 

59% 1,40 

Tabela 1: Descrição dos indicadores 1 e 2 (continuação) 
Indicador 2: Participação em atividades sociais, 

administrativas e educacionais da Igreja 

Escola domi11ical 

110 último mês 59% 

no última semana 44% 

Trabalho evangelístico fora da Igreja 

no último mês 40% 

110 última semana 24% 

Serviço aos "necessitados" 

110 último mês 35% 

no última semana 20% 

Reunião de sociedades ou Associações da 
Igreja (home11s, mulheres, joveiiS, etc.) 

110 último mês 39% 

no última semana 24% 

Reunião administrativa 110 último ano 45% 

Eleições para escolha de líderes da Igreja 41 % 
(se já participou pelo menos uma vez) 
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1,00 

1,34 

1,48 

2,48 

1,69 

2,99 

I ,53 

2.50 

I ,32 

1,43 



A tabela 2 apresenta a média e o desvio padrão dos indicado
res 1 e 2 para os seis grupos denomjnacionais e para o conjunto da 
população evangélica. Os dados revelam diferenças estatistica
mente significativas nos níveis de participação entre as denomina
ções, como indica a estatística F, apresentada na última linha da ta
bela. Os fiéis das igrejas Bati stas, Hi stóricas e Renovadas apre
sentam os níveis mais altos de partic ipação em atividades admjni s
trativas, sociais e associativas no âmbito de suas igrejas e relati va
mente baixa participação em cul tos e reuniões de oração, ativida
des nas quais se destacam os fiéis da Universal e das pequenas 
Igrejas Pentecostai s, que apresentam respectivamente a mais alta 
média e a segunda mais alta no indicador que mede a participação 
em cultos e reuniões de oração. 

Tabela 2: Pontuação média e desvio padrão dos indicadores 1 e 
2 segundo grupos denominacionais 

Indicador I Indicador 2 

Denominação Média DP Média DP 

Todas as Denominações ,360 ,175 ,250 ,195 

Assembléia de Deus ,365 ,178 ,255 ,194 

Batista ,282 ,143 ,320 ,195 

Universal ,430 ,161 ,150 , 174 

Históricas ,288 , 168 ,28 1 ' 181 

Renovadas ,404 , 159 ,300 ' 183 
Pequenas Pentecostais ,380 ' 182 ,2 14 ,185 

F 24,75 23,09 

sig. (,0000) (,0000) 

O cruzamento dessas duas dimensões, apresentado no Gráfi
co 1, uma classificação das diferenças entre os evangélicos quanto 
às práticas religiosas e soc iais na Igreja. 
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Gráfico 1: Participação em cultos e reuniões de orações (indi
cador I) e participação em atividades educacionais, 
sociais e administrativas na Igreja (indicador 2) 
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Indicador 1 

Fonte: Novo Nasci mento: Os Evangélicos na Igreja. em Casa e na Política. 

A d istribuição das denominações, resultante da combinação 
dos indicadores I e 2, é claramente consoante com a class ificação 
dos tipos de estrutura eclesial propostos: a linha tracej ada repre
senta o "efeito cari sma" sobre a partic ipação dos fi éis na vida da 
igrej a. A linha descreve a relação inversa entre centralidade do ca
ri sma e participação: quanto mais cari smático é o grupo denomina
c ional, menos partic ipati vo este se mostra. A combinação de baixa 
participação em cultos e alta partic ipação na vida ecles ial descreve 
as igrejas nas quais predomina um sistema " legal representat ivo", 
c laramente não-cari smático, de organi zação (Hi stóricas e Batistas) . 

No outro extremo, o mode lo cari smático centralizado da 
Igrej a Uni versal do Reino de Deus re fl ete-se na baixa part icipação 
dos fiéis nos processos decisóri os da igreja, combinada à alta parti
cipação em cultos e reuniões de oração. O "efei to cari sma" não ex
plica entretanto o padrão de partic ipação encontrado entre os fiéis 
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das Igrejas Renovadas: estes apresentam alta participação em ati vi
dades educac ionai s, soc iais e administrativas na igrej a, no mes mo 
nível dos fiéis das Igrejas Bati stas e Hi stóricas, combinada a alta 
partic ipação em cultos. Um explicação poss ível para esta confi gu
ração pode ser derivada do fato das denominações Renovadas se
rem, em grande parte, c ismas avivados ou pentecostalizados de 
igrej as protestantes tradicionai s. A intensificação da participação 
da ati vidade religiosa entre os fi é is parece ter ocorrido nestas de
nominações, sem que a cultu ra organi zacional , herdada das igrej as 
de ori gem, fosse essencialmente alterada. Vejamos a seguir as dife
renças entre as denominações, no que diz respeito à participação 
social, política e eleitoral dos evangé licos. 

A Igreja como Contexto Político 

Os evangélicos de diferentes denominações demonstram 
uma certa homogeneidade de pensamento quanto ao sistema demo
crát ico e os dire itos de manifestação e greve, como demonstram os 
dados resumidos na tabela 3. Cada linha da tabela mostra o per
centual de respondentes que concordam totalmeQte e concordam 
em parte com as afirmações, segundo os grupos denominac io
naisxxii. Na última coluna aparece o coeficiente de contingência 
( = 2

) e o níve l de significância entre parêntesis. Podemos ver que os 
evangélicos dos seis grupos denominacionai s não apresen tam dife
renças estatísticas significativas quanto às três primeiras afirmati
vas sobre a democraci a. O apoio à democrac ia como o melhor sis
tema para nossa sociedade é mais forte entre os Batistas que apre
sentam um desvio importante com relação às demais denorruna
çõesxxiii (res íduo estandardizado de 2,50). Os evangélicos mostram 
homogeneidade de pensamento ainda com relação às idéias que 
expressam restrições à partic ipação das pessoas menos instruídas 
na política ou ao pape l do "povo" na democracia. Na população 
estudada, 73% concordam com a frase de que "somente os mais 
instruídos deveriam ser candidatos aos cargos políticos", enquanto 
que 79% concordam com a idé ia de que "o povo não sabe votar" . 
Em ambos os casos as diferenças entre as denominações não são 
signi ficativas. 
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A intervenção dos militares na política, por sua vez, é o úni
co tema desta escala de atitudes frente à democracia que divide as 
opiniões dos evangélicos: 56% dos fiéis da Universal do Reino de 
Deus manifestaram concordância com a afirmação, enquanto que 
apenas 34% dos membros das Igrejas Renovadas deram seu apoio 
a esta idéia. A medida de associação considerada indica a signifi
cância estatística das diferenças entre as denominações, sendo os 
fiéis da Universal do Reino de Deus os que mais se distanciam da 
opinião dos membros das demais denominações (resíduo estandar
dizado de 2,92)- ver nota XXIII. 

A mesma homogeneidade de pensamento foi encontrada no 
apoio ao direito de manifestação trabalhista e social através de passe
atas e manifestações de rua. Entre os evangélicos, o direito de greve 
obteve 54% de apoio e o direito de realizar passeatas e manifestações, 
57%, sendo que as diferenças entre as denominações podem ser con
sideradas, mais uma vez, estatisticamente não significativas. 

194 



Tabela 3: Associação entre Denominação da qual Participa e 
Valores Políticos 

Denominação 

Assem- Ba- Uni- Hi stó- R e- Peque- Coe fi-
bléia tis ta versai ricas nova- nas ciente 
de das Pente- deCon-
Deus c os- tin-

tais gência 

Valores frente à Democracia 

A Democracia é o me- 88,1 95,0 91,4 91,2 92,1 88,4 ,090 
lhor sistema para nossa % % % % % % {0, lO) 
sociedade 

Somente os mais ins- 7 1,4 71 ,9 75,4 76,0 74,0 69 ,7 ,047 
truídos deveriam ser % % % % % % {0,72) 
candidatos a cargos 
políticos 

O povo não sabe votar 76,9 81,6 80,1 76,7 81,7 78 ,6 ,048 
% % % % % % (0,71) 

Seria melhor a volta 48,7 46,0 56,4 41,7 34,2 42,1 ,1 15 
dos militares % % % % % % (0,01) 

Normas para a escolha de representantes 

O político que traz be- 56,7 48,7 78,5 44,5 54,7 49,3 209 
nefíeios para minha % % % % % %, {0,00) 
igreja merece meu voto 

Os políticos evangéli - 68,1 77,0 87,3 64,9 71 ,1 71,4 ,159 
cos são mais confi áveis % % % % % % (0,00) 
que os políticos em ge-
ral 

Alguns políticos não 81,4 86,6 75,4 88, 1 87,8 79 ,7 ,110 
evangélicos também % % % % % % (0,0 1) 
são confiáveis e ho-
nestos 

Atitudes frente aos direitos de greve e manifestação 

Direito de greve 52,7 58,7 50,0 59,2 61 ,9 49,4 ,085 
% % % % % % (0,10) 

Direito de realizar pas- 55,6 60,2 57,8 66,4 61 ,9 50,7 ,089 
seatas e manifestações % % % % % % (,070) 

Fonte: Novo Nascimento: Os Evangélicos na Igreja, em Casa e na Política 
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A participação eleitoral é o que se pode chamar de um nú
cleo duro do sistema de normas sobre temas políticos entre os 
evangélicos. As três frases sobre o tema destacam o forte envolvi
mento dos fiéis da Universal do Reino de Deus com as estratégias 
eleitorais das lideranças de sua igreja. Embora 56% dos fiéis de to
das as denominações concordem que "o político que traz benefícios 
para minha igreja merece meu voto", esta idéia recebe o apoio de 
78% dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O mes
mo padrão se repete nas duas outras frases sobre o mesmo tema: os 
fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus se destacam no apoio à 
idéia de que "o político evangélico é mais confiável e honesto de 
que os políticos em geral". Quando o tema é a honestidade dos po
líticos não evangélicos, os membros da Igreja Universal do Reino 
de Deus mais uma vez destacam-se e apresentam um percentual de 
concordância muito abaixo das demais denominações, como indica 
o resíduo ajustado negativo de -2,8 (ver nota XXlll) . Estes resulta
dos indicam que as normas que orientam a escolha dos represen
tantes aos cargos políticos dividem o campo evangélico e revelam 
a sensibilidade dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus aos 
temas eleitorais. 

Na pesquisa levantamos também informações sobre as in
tenções de voto para deputado federalxxiv, em seguida realizamos 
um trabalho de identificação dos deputados evangélicos que con
corriam à Câmara de Deputados naquelas eleições e classificamos 
esses candidatos evangélicos segundo suas denominações. Este 
trabalho de classificação teve por base os programas veiculados na 
TV durante o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, contatos 
com os escritórios de campanha, sedes das Igrejas, leitura de jor
nais evangélicos e diversos materiais de campanhaxxv_ Cruzando-se 
a denominação do respondente com a denominação do deputado 
federal, mencionada em pergunta espontânea, foi possível calcular 
a probabilidade de um evangélico declarar intenção de voto em um 
candidato a Deputado Federal do mesmo grupo denominacional 
que o seu. 
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Tabela 4:- Probabilidade estimada (Pr) de um evangélico de
clarar intenção de voto em um candidato a Depu
tado Federal do mesmo grupo denominacional, se
gundo a denominação do respondente 

Denominação do Respondente Pr 

Universal 0,20 

Assembléia de Deus 0.17 

Peq. Pentecostais O, I O 

Renovadas 0,07 

Batistas 0,06 

Hi stóricas 0,04 

* As probabilidades foram est imadas com base na equação do modelo de regres
são logística•xvi. 

De forma consistente com os resultados analisados na tabela 
3, são os membros da Igreja Universal do reino de Deus os que 
mostram maior probabilidade de votar em um candidato a Deputa
do Federal de sua Denominação. Os fiéis desta Igreja destacam-se 
como tendo um perfil próprio dentro do mundo evangélico: apre
sentam uma chance cinco vezes maior do que os fiéis das Igrejas 
Históricas e três vezes maior do que os fiéis das Igrejas Batistas de 
votar em um candidato da mesma denominação. Nas eleições de 
1994, a Igreja contava com um candidato ao Senado no Estado do 
Rio de Janeiro e elegeu os três candidatos a Deputado Federal que 
lançou no Estado, enquanto que entre os candidatos das Igrejas 
Batista, Históricas e Históricas Renovadas apenas dois em 14 che
garam ao mandato . A Assembléia de Deus e as Pequenas Igrejas 
Pentecostais destacam-se no apoio à candidatura de Francisco Sil
va, supostamente membro da Congregação Cristã. Foi este o can
didato com maior votação nominal no estado do Rio de Janeiro, em 
1994, com mai s de 200 mil votos. 

Pretendo continuar esta análise sobre os diferentes tipos de 
participação política entre os evangélicos com o auxílio de dois 
novos indicadores destinados a medir a participação político eleito
ral (indicador 3) e a participação social e política (indicador 4). A 
tabela 5 descreve a composição dos indicadores. 
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Tabela 5: Descrição dos indicadores 3 e 4 
Tipo de atividade religiosa (%) Pontos na 

composição 
do Indicador 

Indicador 3: Participação Eleitoral 
Compareceu a algum debate sobre 
as eleições em assoe. de moradores, 4.4% 14,7 
sindicatos, etc. 

Compareceu a algum comício 6,5% 9,9 

Participou de alguma discussão na 9, I o/o 7, 1 
Igreja 

Colou cartaz em casa ou no carro 15.4% 4,2 

Orou por algum candidato 43, 1% I ,5 

Assistiu ao programa eleitoral na 
TV ou no rádio 54,0% 1,2 

Orou pelas eleições 64,5% 1,0 

Indicador 4: Participação Social e 
Política 
Filiados ou associados a: 

Filiados a Partidos Políticos 1,1% 20,9 

Obras assistências 3,2% 7,2 

Associação de Moradores 6,5% 3,5 

Sindicatos 9,6% 2,4 

Participou de atividades da Campa- 23,0% 1,0 
nha da Fome 

Em ambos os casos, a participação de cada item na composi
ção do indicador foi ponderada por sua razão de chance com re la
ção à prática mais comum incluída no indicador (assistência ao ho
rário eleitoral, no caso do primeiro indicador e atividades da Cam
panha da Fome, no segundo), tal como adotado nos indicadores de 
participação religiosa. As médias, o desvio padrão e a estatística F 
para o teste da hipótese da sign ificância estatística das diferenças 
entre as média destes indicadores aparecem na tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6: Pontuação média e desvio padrão dos indicadores 3 e 
4 segundo grupos denominacionais 

Indicador 3 Indicador 4 

Denominação Média DP Média DP 

Todas as Denominações ,114 ,004 ,033 ,003 
Assembléia de Deus , III ,007 ,027 ,004 

Batista , 11 2 ,0 10 ,04 1 ,006 

Universal ,138 ,01 1 ,026 ,005 

Históricas ,102 ,0 14 ,05 1 ,0 12 

Renovadas ,122 ,0 15 ,051 ,013 

Pequenas Pentecostais ,097 ,009 ,024 ,004 

F 1,98 3,02 

sig. (.085) (.0 I 0) 

Deparamo-nos aqui com um resultado que merece ser desta
cado: os evangélicos apresentam níveis de participação eleitoral 
estatisticamente indiscemíveis. Com base na estatística F pode-se 
aceitar a hipótese nula de que as médi as do indicador 3 são iguais 
entre os grupos considerados. Entretanto, quando realizamos uma 
análi se das diferenças significativas entre pares de denominaçãoxxvii 
(Bonferroni teste, com nível de significância de .05) podemos re
jeitar a hipótese de que as diferenças observadas entre os níveis de 
participação eleitoral dos fi éis da Universal (mais altos) e aquele 
observado entre os fiéis das Igrejas Históricas, Pequenas Pente
costais e da Assembléia de Deus (mais baixos) são estatisticamente 
iguais. Ou seja, no que tange à participação eleitoral, o campo 
evangélico encontra-se cindido entre o padrão mais participativo 
dos fiéi s da Universal e o padrão de baixa participação dos fiéis das 
Igrejas Históricas, das Pequenas Pentecostais e da Assembléia de 
Deus, sendo que os membros das Igrejas Renovadas e Batistas 
apresentam um padrão intermediário de participação eleitoral. 

No que se refere à participação social e política, pode-se re
jeitar a hipótese de que as médias são iguai s, sendo a configuração 
dos grupos denominacionais distinta da observada na análise da 
participação eleitoral: Hi stóricas, Renovadas e Batistas apresentam 
níveis mai s altos de participação social e política do que os fié is da 
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Universal , da Assembléia de Deus e das Pequenas Pentecostaisxxviii. 
O Gráfico 2 apresenta o cruzamento entre estas duas dimensões e a 
seguir faço uma síntese destas diferenças. 

Gráfico 2: Participação Eleitoral (indicador 3) X Participação 
Social e Política (indicador 4) 

' 16 

...1 Uni\€rsal 

Renovadas 
' 12 

I Ass. Deus Batistas 
C') 
,_ 

.g , 10feq. Pentec. 
ctS • 

Históricas 

() 

i5 
c ,08 

,02 ,03 ,04 ,05 ,06 

Indicador 4 
Fonte: Novo Nascimento: Os Evangéli cos na Igreja, em Casa e na Política. 

Os resultados obtidos no cruzamento destes dois indicadores 
reforçam a caracteri zação das linhas de c li vagem que marcam o 
campo evangélico quanto ao tema eleitoral e introduzem uma di s
tinção importante: participação elei toral e associativa não se con
fundem . E possível conciliar alta participação eleitoral com baixa 
participação política e socia l (Uni versal do Reino de Deus) ou o 
contrário, baixa participação eleitoral com alta participação política 
e social (Históricas). Sobrepondo-se o gráfi co 1 ao gráfi co 2, per
cebe-se que as denominações cujos fi éis apresentam alta partic ipa
ção em atividades educacionais, soc iais e admini strati vas no âm
bito da Igrej a são também aquelas cujos membros apresentam a lta 
pontuação no índice de partic ipação associativa. A mesma re lação 
de causalidade não é observada quanto à participação e leitoral: ní
veis altos de participação eleitoral são compatíve is com estruturas 
eclesiásticas marcadas pela baixa participação em ati vidades soei-
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ais no âmbito da igreja - medida pelo indicador 2 -, mas tam
bém ocorrem nas denominações em que esta participação é alta. 
Caso, sobretudo, das Igrejas Batistas. Na conclusão a seguir, reto
mo o problema da corre lação entre estes indicadores de forma mais 
sistemática e procuro anali sar como a estrutura eclesiástica, preva
lecente em cada grupo denominacional, contribui para a configura
ção de diferentes padrões de participação política, eleitoral, social e 
religiosa entre os evangélicos . 

Comportamentos em Contextos: 
padrões de participação política entre os evangélicos 

Sendo a Igreja um espaço de participação religiosa, devemos 
considerar, em primeiro lugar, a pergunta de como a participação 
religiosa se combina à participação soc ial, política e eleitoral ou 
conduz a estas. Ou seja, o sent ido da causalidade sugerido é de que 
ninguém vai a uma igreja para se fi liar a um partido, mas eventu
almente pode filiar-se a um partido por ter ido a uma igreja. Quais 
os padrões percebidos nesta passagem da participação religiosa à 
participação política? O Diagrama I apresenta cinco modelos cau
sais que procuram descrever as relações entre as quatro dimensões 
consideradas neste art igo . As setas indicam o sentido da causalida
de analisada e os números são os coeficientes betas do modelo de 
regressão OLS. Os valores significativos (p ~ 0,05) aparecem assi
nalados com o sinal *. 
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Diagrama 1: 

Padrões de Participação Política entre Evangélicos 
(modelos causais estimados com base nos coeficientes de regressão OLS) 

Assembléia de Deus 

Batistas 

Universal 
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Participação 
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sociais na Igreja 
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Pequenas Pentecostais 

Participaçir l 
EJeito• .ü 

Notas: Os números representam os coeficientes p do modelo de 
regressão OLS. O sinal (*) indica os coeficientes com p < 0,05. 

Em todos os grupos denominacionais constata-se a mesma 
relação entre participação em cultos e reuniões de oração e partici
pação em atividades sociais e educacionais no âmbito da Igrej a. 
Nos termos do modelo de causalidade proposto, poderíamos dizer 
que uma maior participação em cultos e reuniões de oração conduz 
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a uma maior participação em atividades sociais e educacionais no 
âmbito da igreja. Embora os grupos apresentem diferentes nívei s 
de participação, como foi di scutido na parte dedicada à análise dos 
indicadores I e 2, a relação entre estas formas de participação é 
comum a todas as igrejas. 

Em nenhum grupo foi detectada uma relação de causalidade 
entre participação em cu ltos e participação eleitoral. A participação 
em cultos chega mesmo a ser negativamente correlac ionada com a 
participação social e política (embora não significativa, com exce
ção dos fiéis da Assembléia de Deus) . Os fiéi s da Universal são os 
que mais claramente aproximam as duas esferas, embora indireta
mente: a participação em cu ltos leva a participação em atividades 
sociais na igreja que por sua vez conduz à participação social , po
lítica e eleitoral. 

A mesma relação de causalidade foi observada entre os Ba
tistas, com uma diferença importante: no caso da Universal, cons
tata-se a ausência de uma relação de causalidade entre participação 
associativa (social e política) e participação eleitoral. Neste senti
do, esta Igreja define-se como um contexto em que indivíduos 
pouco ativos política e socialmente são introduzidos diretamente 
no espaço da participação eleitoral por meio da participação em 
atividades sociais na igreja, sem que isto produza mudanças no pa
drão de participação assoc iativa destes fiéi s. Os membros desta de
nominação apresentam os maiores níveis de participação eleitoral e 
a segunda mais baixa média de participação social e política. Entre 
os Batistas, a participação em cultos conduz a uma participação 
política e associativa mai s ampla, dentro e fora da igreja. 

Os membros das Igrejas Históricas , Renovadas e das Peque
nas Pentecostais acentuam ainda mai s a distinção entre o espaço da 
participação religiosa e o da participação política: em nenhuma 
destas denominações foi possível detectar qualquer correlação, 
mesmo que indireta, entre estas dimensões. Ou seja, a participação 
religiosa não conduz a nenhuma forma de participação social, polí
tica e eleitoral, apenas é possível reconhecer que entre os fiéis 
destas denominações, indivíduos ativos política e socialmente ten
dem a ter um comportamento eleitoral também ativo, sendo que a 
causa da atividade eleitoral ou assoc iativa não pode ser atribuída à 
vida na Igreja. 
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Podemos retomar, neste ponto, a discussão sobre os tipos de 
estrutura eclesial apresentados na primeira seção do artigo, bus
cando relacioná-los aos modelos de participação identificados . Al
guns problemas com a tipologia proposta podem ser apontados . Em 
primeiro lugar, embora as Igrejas Batistas e Históricas tenham sido 
classificadas como tendo o mesmo modelo participativo, não ca
rismático, com moderada autonomia das igrejas locais, diferenci
am-se quanto ao processo de socialização- o que pode ser inferido 
a partir dos modelos causais apresentados no Diagrama 1 - de seus 
fiéis no mundo da representação de interesse e da vida associativa. 
As Igrejas Batistas projetam os indivíduos na vida social, política e 
eleitoral a partir da participação em atividades no interior da igreja. 
Os membros das Igrejas Históricas são os que apresentam a mais 
forte relação entre participação social e política e participação 
eleitoral, entretanto esta participação não pode ser atribuída à parti
cipação na igreja. O mesmo padrão de participação dos Bati stas foi 
encontrado entre os seguidores da Assembléia de Deus, embora 
estas denominações tenham estruturas eclesiais di stintas: a conver
gência quanto à característica "autonomia das igrejas locais" pare
ce superar as diferenças quanto à importânc ia do elemento caris
mático. As Igrejas Renovadas mantêm o mesmo padrão de partici
pação das Igrejas Históricas e das Pequenas Pentecostais, em que 
predomina uma estrita divi são entre o espaço das práticas religio
sas e políticas e sociais . 

Os resultados encontrados permitem sugerir novas questões 
para a pesquisa empírica sobre a participação política dos evangé
licos no Brasil. Em primeiro lugar, os resultados mostram a im
portância de incorporar-se o contexto eclesiástico como uma variá
vel relevante para a análise das relações entre religião e política. 
Interpretações baseadas exclusivamente em resultados de pesqui sas 
de opinião com amostras representativas da população tendem a 
reduzir a importância da correlação entre pertencimento religioso e 
participação política pelo s imples fato de que esta corre lação mui
tas vezes não é detectável no nível das condutas individuai s, sendo 
necessário levar-se em conta alguma variável de controle que seja 
capaz de descrever o contexto social imediato no qual os indivídu
os estudados estão inseridos. Ou seja, uma estratégia de pesquisa 
que reconheça a importância dos efeitos contextuais ou ambientais 
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pode ser particularmente produtiva na análi se da cultura política e 
do comportamento político de segmentos específicos da população 
brasileira. 

Em segundo lugar, encontramos na análise elementos para 
sugerir uma atualização do vocabulário político consagrado na lite
ratura sobre religião e comportamento político. A adequação da 
categoria "eleitor evangélico" pode ser posta em dúvida a partir 
dos resultados aqui comentados. Como membro de diferentes con
textos eclesiásticos, o "eleitor evangélico" seria melhor representa
do se considerássemos suas múltiplas manifestações de "eleitor 
Batista", "eleitor da Universal", etc, fugindo-se assim das aborda
gens reducionistas deste fenômeno político, cuja importância para 
o estudo da democracia no Brasil é ainda pouco conhecida. 
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Evangélicas no Grande Rio, in: Nem Anjos nem Demônios: Interpretações 
Sociológicas do Pentecostalismo, Rio de Janeiro, Editora Vozes. 
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Brasil, São Paulo, Hucitec. O aparecimento do movimento de Renovação 
Carismática Católica ilustra adequadamente a oposição entre carisma e 
participação dos fiéis na vida eclesial (p 73-s) . 

xx Os evangélicos entrevistados no survey Novo Nascimento declara
ram pertencer a 53 denominações diferentes, sendo que apenas dez de
nominações representam mais do que 2% da amostra. Estas 53 denomi
nações foram agrupadas em seis grupos denominacionais em função do 
tipo de estrutura eclesial que apresentam 

XXI Os pontos de cada item na composição dos quatro indicadores fo-
ram calculados da seguinte forma: 

P(l ;) = Pr(l 1 ) I Pr (I;) ; 
onde: 
P(i) = pontos do item I; na composição do indicador 
Pr(l;) =proporção de casos no item i, sendo l1 o item de maior freqüência 
Como a prática mais comum, no caso do indicador 1. é a participação 

mensal em cultos dominicais, os evangélicos que participaram deste tipo 
de atividade receberam um ponto (0,81 /0,81 ); 1,3 pontos se participaram 
de um culto dominical na última semana (0,81/0,62), etc 

XXII Na construção da tabela 3, analisei o papel da variável nível educacional 
antes de considerar a tabulação simplificada apresentada. A introdução da variá-
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vel de controle nível de escolaridade na análise da correlação entre a denomina
ção e os valores políticos pode ser descartada para todos os itens analisados. Em 
alguns itens, o efeito da denominação sobre a opinião era ainda mais forte segun
do os níveis da variável de controle "nível de escolaridade". Portanto, os resulta
dos apresentados na tabela 3 são os mais simples encontrados. 
,,;;; Resíduos ajustados e estandartizados mais importantes 

Sentença Resíduo ajustado Denominação 
e estandarti zado 

Valores frente à Democracia 

A democracia é o melhor 
sistema para nossa sociedade 
Somente os mais instru ídos 
deveriam ser candidatos a 
cargos políticos 
O povo não sabe votar 

Seria melhor a volta dos mi 
litares 

mais importante 

2,50 

** 

** 

2,92 

Normas para Escolha de Representantes 

O político que traz benefíci-
os para minha Igreja merece 
meu voto 
Os políticos evangéli cos são 
mais confiáveis e honestos 
que os políticos em geral 
Alguns políticos não
evangéli cos também são con
fiáveis e hones tos 

Direitos de Greve e Manifestação 

Concorda com o di rei to das 
pessoas fazerem greve 
Concorda com o direito das 
pessoas fazerem passeatas e 
manifestações de rua 

7, 10 

4.90 

-2,80 

** 

** 

Batistas 

Universal do Reino de 
Deus 

Universal do Reino de 
Deus 

Universal do Reino de 
Deus 
Uni versal do Reino de 
Deus 

Nota:** residuais=< 1,96 

xxiv O campo da pesquisa coincidiu com os meses finais da campanha 
eleitoral de 1994 e a intenção de voto para deputado federal foi le
vantada com base em uma cédula que simulava a cédula oficial de 
votação Levantamos dados ainda sobre a intenção de votos para pre
sidente, governador, senador e deputado estadual. 
xxv O candidatos a Deputado Federal foram classificados em três grandes 
grupos denominacionais: (1) Assembléia de Deus e Pequenas Pentecos
tais; (2) Batistas, Históricas e Renovadas; (3) Universal, em função de pro-
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blemas de freqüência em algumas categorias, uma vez que apenas 27% 
. dos entrevistados manifestaram intenção de voto em algum candidato. 

xxv• O modelo de regressão logística permite estimar as probabilidades de 
um evento qualquer, com base na seguinte equação: 

1 
Pr( evento) = onde e é a base do logaritmo natural e Zé 

1 + e-z 
a combinação linear das variáveis independentes, definido por: Z = Bo 
+ B, X,+ B2 X2+ Bs Xs+ .... . + Bn Xn . A variável dependente utilizada no 
cálculo das probabilidades apresentadas na tabela foi codificada da 
seguinte forma: 

1 = Denominação do Deputado = Denominação do respondente 
0= Denominação do Deputado "" Denominação do respondente 

Cada probabilidade foi estimada considerando-se apenas uma variável 
.. explicativa em cada modelo, ou seja Z = Bo + B, x, . 

xxv" Resultados do teste de Bonferroni: diferenças significativas entre as 
médias no indicador 3 (participação eleitoral) são indicadas com • no tri
ângulo inferior. Código das denominações: PP = Pequenas Pentecos
tais ; H = Históricas; A = Assembléia de Deus; B = Batista; R = Renova
das; U = Universal. 

p 
Média I P H A B R U 

I 
'0968 p p - - - - - -
, 1 022 H - - - - -
,1112A--- -
, 11 78 B -- -
,1217R--
, 1379 u ••• -

xxviii Resultados do teste de Bonferroni: diferenças significativas entre as 
médias no indicador 4 (participação social e política) são indicadas com 
• no triângulo inferior. Código das denominações: PP= Pequenas Pen
tecostais; H = Históricas; A = Assembléia de Deus; B = Batista; R = Re
novadas; U = Universal. 

p 
Média I P U A B R H 

I 
,0241 PP - - - - - -
,0264 u - - - - -
,0271 A- -- -
,0409 B •--
,0505 R • • •-
,0510H**•-
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A opinião dos evangélicos sobre o aborto 
-discussão sobre alguns dados da pesquisa o "Novo Nascimento" 

Cecília Loreto Mariz 

Este estudo se propõe a aprofundar a discussão dos dados co
letados sobre a opinião dos evangélicos em relação ao aborto na pes
quisa "Novo Nascimento" . Baseada em 1.332 questionários aplicados 
a uma amostra representativa dos evangélicos de diferentes denomi
nações- tanto históricas quanto pentecostais- da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro no ano de 1994, esta pesquisa abordou um conjunto 
variado de temas cobrindo desde o pe1fil sócio-econômico até com
pOitamento e opinião da população evangélica desta região. Na seção 
da pesquisa que tematizava família e reprodução, foi investigada a 
opinião sobre o aborto. 

Tentou-se neste survey levantar a opinião do evangélico sobre o 
aborto através de duas questões. Na primeira questão sobre o tema
a número 36- não se mencionava a palavra aborto, o entrevistador 
devia afirmar: "Algumas pessoas ficam grávidas em momentos muito 
difíceis de suas vidas. Nestas situações o Sr.( a) acha melhor que a pes
soa: interrompa a gravidez, aceite de qualquer forma a gravidez, en
caminhe a criança para adoção (não sabe; não respondeu)". Enquanto 
esta primeira questão, que não detalhava qual o problema específico 
que se enfrentava, buscava identificar uma atitude mais geral em rela
ção ao aborto, a seguinte - número 37 - apresentava opções, em 
que situações limites eram colocadas, para tentar identificar os diver
sos graus de aceitação e rejeição do aborto. Na questão 37, o entre
vistador perguntava "Em que situações o Sr (a) aceitaria o aborto?" 
oferecendo as seguintes opções para que o entrevistado assinalasse 
sim ou deixasse em branco em caso de não aceitar: "quando o feto tem 
alguma doença; quando os pais não têm recursos; estupro; risco de 
vida da mãe; em caso de doença da mãe que atinja a criança; é uma 
decisão da mulher; nunca (não sabe e não respondeu)". A opção "nun
ca" foi colocada por último intencionalmente para permitir uma refle
xão maior dos casos especiais. 

A proporção dos que na questão 36 assinalaram a resposta pela 
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intenupção eqüivalia à daqueles que não responderam ou declararam 
não saber responder (5%) o que correspondia também à margem de 
erro da pesquisa. Assim, cerca de 90% dos entrevistados se colocaram 
contra a idéia de que a intenupção da gravidez seria a melhor opção. 
Embora já muito elevado, o percentual de respostas contra o aborto 
nesta questão deveria ser ainda maior. Ao que tudo indica, a opção 
que afirmava ser melhor a intenupção da gravidez foi mal interpretada 
por parte dos entrevistados que a escolheram: 15 dos 68 entrevistados, 
que constituíam os 5,1 % que assinalaram a opção pela interrupção da 
gravidez na questão 36, declararam na questão 37 que "nunca" aceita
riam o aborto. Por sua contradição, as respostas desses 15 não podem 
ser consideradas, o que diminui ainda mais o percentual dos que se 
colocaram a favor da interrupção de uma gravidez indesejada. No en
tanto, esta rejeição praticamente total do aborto revelada pela análise 
da questão 36 talvez se explique por em sua formulação aparecer a 
palavra "melhor" (Nestas situações o Sr.(a) acha melhor que a pes
soa ... ). Mesmo alguém com atitude mais tolerante em relação ao 
aborto dificilmente diria ser esta a melhor opção. Pelas respostas dos 
entrevistados variar tão pouco, a análise da questão 36 aponta apenas 
para uma única conclusão que é bastante óbvia: entre os evangélicos, a 
intenupção da gravidez nunca seria considerada a melhor solução para 
uma gravidez indesejada. 

A análi se torna-se mais rica quando se compara a questão 36 
com a 37 . Apesar da total reje ição da interrupção de uma gravidez 
indesejada tal como colocada na questão 36, observa-se, em con
traste, que na questão 37 60% dos entrevistados aceitavam a poss i
bilidade de aborto em c ircunstânc ias especiais. Nessa questão, os 
problemas que tornavam a gravidez indesej ada eram c itados um a 
um; isso levava o entrevistado a refl etir mais sobre cada caso. Aí 
apenas 40% se colocam na posição de que "nunca aceitariam o 
aborto", ao invés dos 89,9% que afirmavam ser contra a interrup
ção da gravidez na questão 36, em que a situação difíc il durante a 
gravidez não era especificada. 

Será que a posição desses 60% de evangélicos coiTesponde à 
da liderança de suas igrejas? Para tentar responder a esta pergunta, 
venho buscando declarações ofi ciais sobre o aborto de igrejas 
evangélicas no Bras il , mas não encontrei nada até o momento. 

• O pastor presbiteri ano Wilson Azevedo comentou que em 
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sua igreja o aborto é condenado nas di versas circunstâncias , mas 
que se tolera nos casos limi tes permitidos por lei. Em entrevista à 
Revista Veja, o bi spo Macedo da Igreja Uni versal se colocou a fa
vor do aborto em caso de estupro. 

• No entanto, parece que a di vulgação da posição dos evan
gélicos sobre o aborto no re latório final da pesqui sa "Novo Nasc i
mento" chocou algumas lideranças dessas igrejas, suscitando por 
parte delas críticas que questionavam a validade dos dados desta 
pesqui sa e a idoneidade do ISER, instituto responsável por e la. 

• Esse fato sugere que há uma di scordância entre a posição 
dos evangélicos e a de suas igrejas e seus líderes - sendo o fi éis 
mais tolerantes do que as igrejas -; esse é um fenômeno que tem 
sido comumente observado entre os católicos e pode ocorrer no 
mundo evangélico também. No entanto falta um levantamento sis
temático da posição ofic ial sobre o aborto das diferentes igrejas 
evangélicas no Bras il que permita avali ar melhor essa hipótese. 

• Essa possível autonomi a de opinião dos evangélicos em 
relação à sua liderança e igreja não implica di zer que o fato de ser 
evangélico e pertencer a uma igreja evangélica não vá influenciar a 
opinião dos entrevistados. Aqui não tenho dados que permitam 
comparar a opinião sobre o aborto de não evangélicos com a dos 
evangé licos e ass im veri ficar a influência da igreja e do ethos 
evangélico sobre esse tema. Tentare i substituir em parte esta au
sência de dados comparando a opinião daqueles que fo ram criados 
em igrejas evangélicas com os que não foram criados. Como essas 
igrejas no Bras il não têm dedicado muita atenção a uma campanha 
contra o aborto em suas atividades mi ss ionárias, nem em textos e 
pregações, podemos supor que a influência da religião na formação 
de opinião sobre esta questão se dê mais na vida familiar e no coti
di ano da congregação 1

• Se esta suposição fo r correta, os que fo ram 

1 Para a elaboração deste texto Sílvia Fernandes fez para mim um pequeno levan
tamento de textos sobre abortos elaborados por líderes religiosos na Koinonia anti
go CEDI e encontrou apenas textos da Igreja Católica. 
Trechos da entrevista de Macedo à Veja- 6/12/95 edição 1431 ano 28 n 49 pg 71: 
Veja: "Qual a sua opinião sobre o aborto?" Macedo: 'Tenho meus próprios princípios. 
Não posso emitir opinião contra o aborto. Não sou contra nem a favor. Tudo depende da 
situação. Se minha filha fosse estuprada, gostaria que o feto fosse abortado." (dados 
cedido por Alexandre Brasil). 
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criados evangélicos teriam sido mais influenciados e refletiriam 
mais o ethos desse grupo religioso. 

• Supondo que a opinião evangélica sobre o aborto seria ela
borada mais a longo prazo, muitos dos converses apresentariam 
ainda a opinião do seu grupo religioso de origem. Assim, comparar 
a opinião dos criados com os não criados no universo evangélico 
serviria para identificar, se houver, que tipo de influência essas 
igrejas teriam na opinião sobre o aborto de seus fiéis . 

Ao comparar a opinião dos criados evangélicos com a dos 
não criados, notamos que os primeiros têm uma maior tolerância 
ao aborto. Enquanto sobe para 67 ,3% a aceitação do aborto em cir
cunstâncias especiais entre os criados evangélicos, desce para 56,6% 
entre os que não foram criados como evangélicos. Como sabemos, 
contudo, que há mais membros das igrejas históricas e batistas entre 
os criados evangélicos e que esses têm também maior nível de instru
ção, podemos imaginar que esses outros fatores afetem esta maior to
lerância dos criados evangélicos em relação ao aborto. Pode-se, pelo 
menos, se afirmar que a criação no ambiente evangélico não aumenta 
a intolerância ao aborto. 

Em que situações o evangélico aceita o aborto? 
Dizer que 60% dos evangélicos aceitam o aborto em condi

ções especiais não significa dizer que uma maioria aceita esta prá
tica com facilidade. Tanto que nenhuma das razões apresentadas 
foram consensualmente consideradas legítimas por todos esses 
60%. As razões mais acei tas como justificando o aborto foram as 
relacionadas com a saúde, seja do feto (39%) ou da mãe (risco de 
vida - 36% ). No entanto, nota-se que em ambas situações, o aborto 
foi considerado acei tável por menos de 40% dos entrevistados. Um 
problema que ainda pode ser levantado é que não foi especificado 
o tipo de doença do feto na questão. Será que poderíamos concluir 
que os evangélicos que assinalaram esta questão aceitariam o 
aborto de um feto com síndrome de down, por exemplo? Aqui nos 
confrontamos com os limites de uma pesquisa quantitativa e se 
coloca a importância de, em próximas pesquisas, se pensar em es
pecificar ainda mais as condições que tornam a gravidez proble
mática para avali ar a aceitação do aborto. 
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É interessante destacar que a situação em que o maior percen
tual de evangélicos aceita o aborto (doença no feto) não está incluída 
entre aquelas que permite o aborto legal. Já o aborto em caso de estu
pro, embora seja um aborto legalmente permitido, apresentou menor 
aceitação do que a saúde do feto (que não é um caso totalmente legi
timado no código penal) sendo rejeitado por 77% dos entrevistados. 
Assim, a rejeição ou aceitação do aborto não parece ser afetada pelo 
código penal que a regula, desde que há mais rejeição onde a lei per
mite do que onde a lei não está clara. A pobreza ou falta de condições 
materiais foi a razão menos aceita para o aborto: 97% rejeitam que se 
faça o aborto por este motivo. 

Buscava-se com a opção sobre se aceitaria o aborto quando este 
"é uma decisão da mulher" identificar os evangélicos que concordas
sem com a posição femini sta de dar à mulher o "direito de decidir" se 
quer ou não uma gravidez. No entanto, uma análise das diferentes res
postas sugere que esta opção, aceita por 15% dos entrevistados, não 
pode ser interpretada como concordância com a posição "pelo direito 
de decidir" . Se assim fosse, quem aceitasse que o aborto era um di
reito de escolha da mulher deveria aceitar o aborto nas demais cir
cunstâncias acima mencionadas, tais como fazer o aborto por não ter 
condições materiais. No entanto, assim não ocorreu. Apenas 3% acei
tam o aborto por razão de pobreza enquanto 15% afirma que é decisão 
da mulher. Está claro que os entrevistados que assinalaram esta res
posta interpretaram-na de maneira diferente daquela pretendida na 
elaboração do questionário. O que entenderam com a opção que afir
mava ser o ab01to "um direito da mulher"? Esta pesquisa, sendo 
quantitativa e trabalhando apenas com questionários fechados, não 
oferece instrumento que permita investigar o sentido de fato dado às 
respostas pelos entrevistados. No entanto, pode-se especular que os 
15% que afirmam ser o aborto uma decisão da mulher, provavelmente 
acham que a mulher deve decidir se faz ou não o aborto, mas esta de
cisão deve obedecer a alguns parâmetros dados por outros fatores que 
não apenas sua vontade individual ou seus interesses materiais e pes
soais . No entanto, esta é apenas uma especulação, e por não ter ficado 
claro o que esta opção significou, decidi não aprofundar sua análise. 
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Quem são os evangélicos que mais rejeitam 
ou aceitam o aborto? 
Constatou-se ass im que há uma certa pluralidade de ati tudes 

entre os evangélicos em relação ao aborto. O que explicaria essas di
ferenças? Seri am diferenças entre as posições das diversas denomi
nações a que se pertence ou seriam características sociais dos fi éis 
que explicariam sua opiniões divergentes? Que fatores poderiam ex
plicar esta diversidade? Gênero? Raça? Idade? Instrução? Renda? 
Para responder essas questões anali sei as variáveis relacionadas à 
aceitação do aborto em circunstâncias especiais cruzadas por carac
terísticas diversas do indivíduo, tais como gênero, faixa etária, de
nominação a que se pertence, instrução, etc. Como a renda familiar 
nunca é um dado confiável em pesqui sas desta natureza, para verifi
car alguma correlação com renda famil iar, decidi cruzar a posse de 
telefone com a opinião sobre o aborto, considerando a posse deste 
bem um bom indicador de renda. 

Como se destacou no relatório final da pesquisa Novo Nas
cimento, a variáve l gênero pouco afeta a opini ão sobre o aborto . 
Homens e mulheres evangélicos parecem concordar em gera l, d is
cordam apenas em re lação à poss ibilidade de o feto estar doente . 
Nesse caso há um diferenc ial de I 0% a mais de mulheres : 42% das 
mulheres e 32% dos homens ace itariam o aborto. 

A vari ável raça também apresenta pouca corre lação com a 
opinião sobre o aborto. As pessoas, que foram c lass ificadas como 
brancas, negras, pardas, amarelas e indígenas , não apresentaram 
uma atitude diferencial em relação ao aborto. Os percentuais de di 
ferenças das respostas eram minimos (menos de 5%). 

O cruzamento dos grupos de idade com opinião sobre o 
aborto também não trouxe grandes variações na ace itação ou reje i
ção do aborto. No entanto, embora as diferenças percentuais fos
sem bem pequenas, notou-se uma vari ação consistente no sentido 
de que quanto mais j ovem se tolera mais o aborto em caso de estu
pro . O percentual dos que ace itavam o aborto nesta situação dimi
nuía com o aumento da idade. Enquanto 29% dos que tinham 20 
anos ou menos aceitavam o aborto nessa situação, entre os que ti
nham mai s de 56 anos este percentual caía para 17,2 %. Por outro 
lado os mais velhos parecem aceitar mais o aborto na hipótese de 
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ri sco de vida da mãe. Nesse caso, o aborto era ace ito por 40% dos 
que tinham mais de 45 anos e por 33% dos que tinham menos de 
25 anos e menos . Também a tolerância dos mais novos em relação 
ao aborto em caso de doença do feto tende a ser re lati vamente me
nor do que a dos mais ve lhos. É interessante notar que há relati va
mente maior preocupação dos mais ve lhos com aborto em questão 
de saúde do que os mais j ovens, apesar da pequena tendência dos 
mais jovens em rejeitarem menos o aborto do que os mais velhos . 
Como há uma tendênci a também de que os mai s jovens sej am os 
mais instruídos, essa variação pode também estar re lac ionada com 
os anos de escolaridade dos mais jovens. 

A análi se da re lação aceitação do aborto e denomin ação j á 
aparece no relatório da pesqui sa Novo Nasc imento, onde se obser
va que "as variações denominacionais são express ivas" e sa lienta
se que "as igrejas hi stóricas são mais abertas à ace itação com 72%, 
e os assemble ianos mais res istentes com uma pequena maioria 
(55%) de ace itação" . Constata-se ass im que 28 % dos evangélicos 
de igrej as hi stóricas afirmam que nunca aceitariam, 34% dos ba
ti stas, 38% das igrej as renovadas, 43% da Igrej a Universal, 45% da 
Assemblé ia de Deus e de outras pentecostais. 

• No entanto, para os fiéis das diferentes denominações, as ra
zões de saúde, e especificamente "se o feto tiver alguma doença" e 
"ri sco de vida da mãe", são as que mais podem justificar o aborto. 

Por outro lado, como as denominações diferem quanto ao 
nível de renda e instrução dos seus fi éis, podemos levantar a hipótese 
de que a variação de opinião quanto ao aborto constatada entre os fiéis 
das di versas denominações reflita mais estas diferenças sociais do que 
as orientações religiosas. Esta hipótese se respalda em pesquisas em 
outras sociedades, como nos Estados Unidos. Em seu li vro Abortion 
and Politics of Motherhood, Kristin Luker (apud Berger, 1988) con
clui , como também o fazem outros estudiosos nos Estados Unidos, 
que "o principal fator determinante da atitude de um indi víduo (ho
mem ou mulher) em relação ao aborto é a classe -até mais que a re
ligião" (Berger, 1988). Teria o fator classe social também um efeito 
mais determinante entre os evangélicos no Brasil do que a denomina
ção a que se pe1tence? 

A população evangélica no Rio de Janeiro é bas icamente pobre 
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e assim homogênea em sua posição de classe social. No entanto po
demos identificar alguns indivíduos de classe média. Para poder isolar 
a variável posição sócio-econômica tentamos identi ficar os evangéli
cos de classe média por seu nível de instrução e pela posse de telefo
ne, que em nosso país é um bem quase que exclusivo das camadas so
ciais médias e altas. Nas próximas seções investigo se a posse de tele
fone e a variável instrução afetam a opinião do evangélico sobre o 
aborto e de que forma. 

A posse de telefone e atitude em relação ao aborto 
Somente 13, 8% da população pesquisada possuem telefone. 

Dos que têm telefone, 64, 2% afirmam aceitar o aborto em algu ma 
circunstânc ia especial, 35,8 o/o rejeitam totalmente esta prática. As
sim, os que possuem telefone não se di stinguem tanto dos que não 
possuem cuja rejeição total ao aborto chega a 40,9%. A diferença 
percentual não é tão significativa ( 5%). A di ferença maior aparece 
em relação ao aborto em caso de estupro: 33% dos que têm telefone 
aceitam aborto neste caso em contraste com 2 1 o/o dos que não têm 
este bem. Observa-se também um pequeno diferencial (7 %) em re la
ção à hipótese de risco de vida da mãe: 42% entre os que têm telefo
ne versus 35% para os que não têm. O único caso em que os que não 
têm telefone parece aceitar mais o aborto do que os que não têm é 
em caso de falta de recursos dos pais, no entanto a diferença em ter
mos percentuais é mínima. Dentre os 187 que têm telefone apenas 3 
(ou seja 1,6%) aceitam aborto se os pais não ti verem recursos, e 44 
dos 1149 que não têm telefone (ou seja 3,8%) aceitam nessas mes
mas circunstâncias. Por ser a diferença percentual bem menor do que 
a margem de erro da amostra, não se pode concluir que os mais po
bres aceitam mais o aborto por moti vos de fa lta de recursos dos pais , 
achei, porém, interessante ressaltar esses dados pois é sugestivo que 
justamente neste caso a pobreza teve uma influência, mesmo que 
mínima, na maior aceitação do aborto. 

A influência da variável anos de instrução 
A população evangélica pesqui sada é em sua maior parte das 

camadas pobres ou média baixa. Por haver muito pouca gente com 
curso superior que permiti sse uma análise estati sticamente signifi-
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cati va, inicialmente optei por usar a class ificação do re latório final 
do Novo Nasc imento que dividia a população em três níve is de 
instrução: menos de 4 anos de escolaridade, de 4 a 8 anos, e mai s 
de 8 anos. Esta classificação não contempla as diferenças entre as 
camadas médias e populares desde que a categoria mais alta de 
instrução coloca juntos indi stintamente todos os que têm mai s de 8 
anos, e esses não podem ser identificados como uma camada mé
dia. Com esta classificação não se pode perceber a diferença, que 
em gera l é muito importante, entre aqueles que têm apenas o pri 
meiro grau dos que concluíram o segundo grau e ainda mais dos 
que chegaram à universidade. Quando usamos apenas essas três 
fa ixas de nível educação vamos concluir que neste nível os anos de 
instrução afetam, mas não muito, a acei tação do aborto. Os que têm 
menos instrução rej eitam mais o aborto em geral. Quando espec ifi 
cadas as situações especiais de grav idez indesej ada, nota-se que 
ace itação do aborto em caso de estupro é a mais afetada pe la vari á
ve l instrução. Enquanto apenas 12,5% dos que têm menos de 4 
anos de instrução aceitam o aborto neste caso, 29% dos que têm 
mais de 8 anos de escolaridade adotam a mesma posição . Por outro 
lado, apesar de serem mínimas as diferenças percentuais, que em 
termos estatísticos são insignificantes e não devem ser considera
das, é interessante notar que no caso de doença do feto e falta de 
recursos materia is a situação se inverte: os com mais de 8 anos de 
instrução apresentam maior reje ição ao aborto dos que têm menos 
escolaridade: 73 % versus 69,2% de reje ição do aborto em caso de 
doença do feto e 97,4% versus 95 ,8% de reje ição em caso de po
breza dos pais respectivamente para os que têm mais de 8 anos e 
até 8 anos de instrução . 

A influência da instrução ficará clara quando se compara aque
les que têm nível superior de educação com os que não têm. Como os 
que chegaram à uni versidade na população evangélica da Região Me
tropolitana do Rio de Janeiro é uma pequena minoria, 5, I % da popu
lação total, que corresponde em números absolutos a 68 indi víduos, a 
validade estatística da análise a ser feita é limitada. No entanto esta 
análise é sugestiva na medida em que aponta para o fato de que esses 
indivíduos são os mais tolerantes em relação ao aborto e reafirma a 
hipótese de que quanto maior a instrução menor a rejeição ao aborto 
em geral. Entre os evangélicos de nível superior de educação, a acei-
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tação do aborto em caso de risco de vida da mãe chega a ser 50% , 
em caso de estupro 45% e 8% em caso de pobreza dos pais. Nota-se 
novamente que no caso de estupro é onde a maior educação mais 
afeta a opinião dos evangélicos . 

Esses dados revelam uma correlação entre escolaridade e 
maior tolerância em relação ao aborto. Será que a diferença de es
colaridade dos fiéis das igrejas históricas e pentecostais explica por 
si só o grau distinto de aceitação do ab01to notado nas denomina
ções? Qual o peso da vida religiosa, expressa pela variável denomi
nação, para explicar uma determinada posição sobre o aborto? Para 
poder verificar a importância do fator denominacional é preciso 
comparar a opinião dos fiéis de diferentes denominações controlan
do a variável anos de instrução. 

Ao trabalhar simultaneamente com as variáveis denominação e 
instrução, iremos forçosamente trabalhar novamente com números 
bem baixos, daí é preciso deixar claro que toda a análise que passare
mos a desenvolver terá apenas um valor exploratório, já que esses 
números vão limitar muito sua validade estatística. A primeira conclu
são a que se chega é que a denominação parece influir na opinião so
bre o aborto, porque quando se analisam apenas os que têm menos de 
4 anos de instrução ainda pode se observar variação nesta opinião, de
pendendo da denominação a que se pertence. No entanto, esta influên
cia é relativa porque os percentuais de aceitação/rejeição do aborto de 
cada denominação neste nível educacional serão distintos daqueles 
para o conjunto de seus fiéis. Os fiéis das denominações classificadas 
como "outras pentecostais", os assembleianos e os batistas com este 
nível de instrução são os que mais rejeitam o aborto. O percentual da
queles que afirmam nunca aceitar o aborto chega aí a 55,3% e 54,2%, 
51,2% respectivamente. De fato nessas denominações a menor instru
ção aumenta a rejeição ao aborto que era menor 10% para outras pen
tecostais, 9% na Assembléia de Deus e 17% menos na Igreja Batista. 
(Queremos deixar claro, contudo, que estamos trabalhando com ape
nas 96 assembleianos e 56 fiéis de outras pentecostais e 39 batistas 
que têm menos de 4 anos de instrução). No entanto, nota-se a influên
cia denominacional quando se observam percentuais bem distintos em 
fiéis das demais denominações com esse mesmo nível de instrução. A 
total rejeição ao aborto é menor entre membros da Igreja Universal, 
Igrejas Renovadas e das Históricas (respectivamente 38%, 37,5% e 
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20%, salientando que apenas 15 evangél icos históricos têm este nível de 
instrução). O controle da variável instrução permite destacar a influên
cia das igrejas que se distinguem umas das outras pelo grau de abertura 
ou rigidez de seu discurso em relação à moralidade sexual em geral . 

Concentramos nossa análise entre os de menos instrução por
que quando tentamos controlar a variável educação no outro pólo da 
hierarquia, tabelando os que têm curso superior segundo denomina
ção, os números absolutos se tornam tão pequenos (uma média de I O 
pessoas por cada grupo denominacional) o que invalidou até uma 
análise exploratória. 

Conclusão 
Apesar de uma maioria ace itar o aborto em casos espec iais, 

os evangé licos de fato são em gera l contra o aborto. No entanto, 
não parece ser a sua formação re ligiosa que bas icamente os coloca 
contra o aborto, senão não se explica como os criados em igreja 
evangélica, e socializados desde a infância nesse ethos religioso, 
são mai s tolerantes dos que os que não foram criados nessa re lig i
ão. Ao que tudo indica, a variável religiosa é importante, mas não é 
a única variável que afeta esse tipo de opinião. Talvez a reli gião 
não seja a mai s importante. 

Quanto a situação especia l na qual o aborto é justificável, os 
evangélicos parecem aceitar mais o aborto quando este tem um ca
ráter apenas terapêutico. As razões mais apontadas como legítimas 
para o aborto foram as relac ionadas com problemas de saúde. Os 
que aceitam o aborto como so lução para o estupro são em geral os 
mais instruídos e os de maior renda. Assim, apesar dessa opi nião 
variar segundo a denominação, os dados sugerem que o nível de 
in strução e renda é um fator muito importante para explicar a atitu
de em re lação ao aborto. 

Os dados aqui apresentados não permitem calcular o peso da 
variável renda ou instrução em re lação à afiliação denominacional, 
no entanto, sugerem que a instrução parece ser uma vari ável expli
cativa mai s forte. Os mais instruídos e de mais renda são em geral 
mais tolerantes em relação ao aborto e em espec ial no caso de es
tupro. É interessante notar que a hipótese do aborto em situação de 
estupro foi a que mais dividiu os entrevistados. Foi este caso que 
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mais apresentou di scordância entre os mais e menos instruídos . O 
aborto se justificaria por um problema psicológico e de trauma da 
mulher. Talvez nas camadas menos instru ídas esse tipo de proble
ma seja considerado menos re levante do que nas camadas mais 
instruídas. 

M as uma pergunta se coloca: por que as camadas popul ares 
ace itam menos o aborto? Um argumento que se levanta é que a 
classe social e instrução podem afetar a prática re li giosa, e esta úl 
tima é que será responsável pe lo indi víduo se mostrar menos tole
rante em relação ao aborto. Na presente amostra, contudo, há quase 
uma homogene idade quanto à prática re lig iosa e freqüência à igre
ja. Nesta popul ação, cerca de 85% d izem ir ao menos uma vez por 
semana em sua igrej a. M as para verificar esta hipótese novos cru
zamentos deveriam ser feitos. 

Outra hipótese para explicar a maior rejeição do aborto pelas 
camadas mais pobres seria o temor que essas camadas teriam de se 
colocar ainda mais na marginalidade defendendo propostas considera
das ilegais. No entanto é interessante notar que o estupro, que é uma 
justificativa para a aceitação do aborto legalmente, foi uma razão me
nos aceita pelas camadas menos instruídas desta população e de me
nor renda do que pelos mais instruídos e de maior renda. Já a doença 
do feto, situação mais nebulosa na lei, foi aceita mais genericamente. 
Esta hipótese do medo de declarar valores ilegais e marginais pode ser 
assim àescattada a não ser que se acrescente a esta uma outra hipótese, 
também relati vamente provável, a de que os menos instruídos desco
nhecem a lei sobre o aborto no Brasi l. No entanto esta hipótese não 
explicaria o mesmo fenômeno em outros países como nos Estados 
Unidos, onde o aborto é legal. 

Já alguns autores, como Peter Berger (1988), explicam que 
nas camadas mais popul ares valori za-se mais o compromi sso com 
a maternidade e por isso se rej eita mais o aborto. Esta hipótese faz 
um certo sentido quando se leva em conta que a instrução, nos seus 
níveis mais elevados, pode propagar valores mais individua li stas. 
A maior educação inseriria mais o indivíduo numa vi são de mundo 
onde desempenha papel central o conceito de autonomia e liberda
de indi vidual e conseqüentemente a idéia da liberdade de escolha 
do indi víduo. Nesta visão de mundo a possibilidade de escolha é 
um valor. Seriam ass im també m valores para se lutar por gravidez 
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escolhida e aborto, enquanto mais um instrumento de escolha da 
gravidez. Daí o estupro, por gerar uma gravidez não escolhida, po
der ser aceito como uma razão para o aborto pelos mai s instruídos 
e não ser considerado razão suficientemente forte para os menos 
escolarizados. É, todavia, importante chamar atenção aqui que não 
estamos falando de prática real mas de valores e atitudes ideais. A 
prática pode ser, e muitas vezes o é, bem distinta do valor afirmado 
e defendido . 
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Gênero e Estilo Eclesial Entre os Evangélicos* 

Clara Mafra 

Quando o senso comum (este de classe média, secularizado e 
cosmopolita) se pergunta sobre a cotTelação entre a temática de gênero e 
a opinião dos evangélicos, faz-se forte a identificação destes grupos 
com uma postura conservadora. Questões como a da igualdade entre os 
sexos, a preferência sexual, o aborto - pontos fortes da conquista fe
minista incorporados pela opinião pública -, parecem ter uma certa 
impermeabilidade no meio evangélico. Não se trata de uma indiferença 
a tal temática, mas ao contrário, as questões da reputação indi vidual são 
objeto de escmtínio e discurso moralizante nas mais di ferentes correntes 
denominacionais. Tanto assim que uma pesquisa de opinião do Data
folha foi capaz de medir esta recusa em termos contrastantes: 48% dos 
evangélicos concordam com a frase "O melhor é a mulher fi car submis
sa ao marido" contra 17% da população. (FSP, 14/ O I I 1996). 

Estudos recentes que se detêm sobre a questão de gênero 
entre os evangélicos tendem a problemati zar esta relação, não no 
sentido de negar que estes grupos afirmem a hierarquia entre os se
xos (traço que se torna cada vez mais hegemônico na medida em 
que as correntes pentecostais avançam no meio), mas de que a 
afirmação desta hierarquia signifique, no contexto socia l local, o 
retorno a uma situação de opressão ultrapassada e/ou uma perda de 
"poder" por parte das mu lheres. Assim Brusco ( 1995), tratando do 
caso da Co lômbi a, Burdick ( 1993) e mais explicitamente Mac hado 
( 1994), no caso do Bras il , enfati zam a necessidade de se levar em 
conta o contexto soc iológico em que estes grupos avançam - seja 
entre as mulheres das c lasses populares , seja nos estratos baixos 

Neste artigo trabalho basicamente com dados fornecidos pela pesquisa "Novo 
Nascimento". Uma versão preliminar foi apresentada no GT Religião e Sociedade, 
no XX Encontro Anual da ANPOCS, realizado em Caxambu, MG, de 22 a 26 de 
outubro de 1996 e publicada na Revista da Universidade Rural, série Ciências Hu
manas, v.1 8,n1 /2, p91-1 08, jan/dez 1996. A versão atual traz umas poucas modifi
cações. Agradeço a Alexandra Guerreiro, especialmente pelo cuidado e compa
nheirismo na confecção e tratamento dos dados aqui trabalhados. 
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das classes médias. Estes autores argumentam que estes movimentos 
tendem a trazer vantagens às mulheres na medida em que fornecem 
instrumentos para a auto-afirmação feminina e ao exigir a maior parti
cipação do homem na família e na igreja- mesmo que reponham a 
hierarquia- , levando-se em conta o contexto mais geral, hierárquico 
e patriarcal. Na avaliação de Machado, estes movimentos não forne
cem instrumentos para a afirmação das mulheres no campo dos direi
tos civis, sociais ou políticos, e, conseqüentemente, não estão articula
dos no diálogo com o Estado ou com o Direito, contudo, dão meios 
para a dignificação e auto-reconhecimento humano básico das mulhe
res, aspecto crítico numa cultura patriarcal, que acaba refletindo, indi
retamente, em inúmeros e dispersos processos sociais como a recons
tituição de famílias em situação de miséria, o gerenciamento dos con
flitos domésticos sem o recurso à violência, a maior participação das 
mulheres em negócios e empregos no mercado informal, etc. Em ou
tras palavras, a autora faz um certo cálculo sociológico, em que uma 
desigualdade que exige a complementação entre homem e mulher na 
família e na igreja é menos prejudicial e significa um ganho social 
para as mulheres em relação a outra desigualdade, herdada, que acen
tua a especialização dos gêneros segundo diferentes áreas de ação, en
tre a casa e a rua. 

De uma certa forma, a leitura que estes autores fazem é que o 
dogma religioso, quando atualizado no contexto social local, se traduz 
na superação de algumas si tuações desvantajosas para as mulheres, 
sem entretanto buscar a superação da desigualdade. Neste caso, a su
bordinação da mulher seria quase como uma isca social, a pedra de 
toque que permitiria alavancar as mudanças das relações de gênero 
tradicionalmente estabelecidas segundo o padrão ibero-americano, 
para algum outro padrão menos assimétrico e menos opressivo. Por 
outro lado, a reafirmação da hierarquia garantiria uma continuidade 
com o padrão anterior, que não provocaria as reações estilo 
"backlash" (Faloon, 1989), que o movimento feminista teria causado 
por almejar inúmeras rupturas e o inusitadamente novo, sem indagar 
sobre alguns limites do processo. O dogma da subordinação da mulher 
ao homem seria então uma norma religiosa estratégica, havendo sub
jacente ao argumento a sugestão de uma possibilidade futura, em que, 
dada a realização de seu potencial transformador, superado o padrão 
ibero-americano, este se veria obsoleto. Levando ao limite o argu-
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mento proposto, poderíamos dizer que a norma religiosa teria validade 
social enquanto etapa intermediária de um determinado devir social. E 
aí está a fragi lidade desta interpretação que, um tanto próxima de uma 
concepção teleológica igualitária, supõe que as normas sociais corres
pondem a necessidades, sustentam-se a partir de sua função pragmáti
ca. Além disso, esta linha interpretativa tem um quê do projeto ilumi
nista, pois supõe que homens e mulheres se adaptariam a uma norrna
tização de relação de gênero enquanto esta normalização garantisse o 
estabelecimento de relações mais igualitárias (mesmo que de uma 
forma gradual) indepentemente da sua consciência e convicção. 

Supondo-se que o devir social fosse do estabelecimento de 
relações igualitárias entre homem e mulher, porque o sucesso soci
al2 deste recuo a um dogma re ligioso que repõe a hierarquia- isto 
em tempos onde as noções feministas j á são senso comum nos 
segmentos sociais mais cosmopolitas? No reverso, porque os evan
gélicos, tão cuidadosos nas suas estratégias proselitistas, repõem 
um dogma re li gioso que afirma o conservadorismo nas relações de 
gênero, e arriscam-se a sus tentar uma norma soc ial obsoleta? Ou 
seja, será que os evangélicos propõem um modelo de re lação de 
gênero hierárquica porque isto f unciona, ou f unciona porque e les 
fazem assim? E mais, o fato de funcionar com eles não exclui que 
outras propostas funcionem com outros. Esta linha interpretati va 
parece postergar a questão, sem atacar o cerne do problema. 

A nosso ver, o cerne do problema está na especificidade e na 
eficácia simbólica do padrão evangélico que parece, por um lado, re
cusar o modelo ibero-americano tradicional, aderindo a uma noção de 
comparti lhamento de tarefas familiares entre progenitores, a algumas 
noções de livre arbítrio e autonomia, e por outro, mostra-se imperme
ável às problematizações colocadas em pauta pelo discurso feminista, 
tais como o abmto, a homossexualidade, o direito à escolha sexual. A 
questão que fica em aberto é: o que está contido na narrativa evangéli
ca propriamente dita, que é capaz de formar convicções e um ethos 
social a meio caminho entre estes dois modelos, um herdado tradicio
nal - que se apóia num cet1o status quo - e outro moderno igualitá-

2 Estou tomando aqui como válida a linha de raciocín io que faz uma correspondên
cia entre sucesso social e aumento da população evangélica. 
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rio3
- que se sustenta num certo devir cosmopolita? 

Uma opção de resposta é procurar compreender o ethos cri a
do a partir das concepções de gênero evangélicas, entendendo que 
modus operandi específico e auto-referente destas concepções na 
vida social evangélica cria as condições de sua eficácia. É neste 
sentido que vou encaminhar a minha análi se, sublinhando que ela 
contrapõe-se àque la outra que vê no dogma religioso um artifício 
para outra coisa que não e le mesmo, tal como produzir vantagens 
para mulheres em relação aos homens ou enquanto etapa estratégi
ca de um devir social. 

Mapeando a opinião evangélica 
Mesmo que ex ista um princípio bíblico, paulino, normaliza

dor da hierarquia entre os sexos, é importante indagarmos quanto à 
sua atuali zação contemporânea local: qual a aceitação desta con
cepção entre as diferentes denominações evangélicas, quai s os ar
gumentos que lhe são conexos, qual a penetração destas noções 
entre os fiéis. Para realizar este mapeamento nos apoiaremos nos 
dados produzidos pela pesquisa Novo Nascimento. Com isto tere
mos um mapeamento básico sobre a dimensão social da questão 
num uni verso social amp.li ado, representat ivo da opinião dos evan
gélicos na Região Metropolitana do Ri o de Janeiro . 

Seguindo os dados desta pesquisa, os evangélicos recorrem 
tanto a concepções hie rárquicas quanto igualitárias na re lação de 
gênero, conforme o assunto em pauta. Quando a questão é dos pa
pé is de gênero frente à família, os evangélicos valorizam a hierar
quia. Assim, 60% concordam que "Ao marido cabe a última pala
vra na dec isão familiar" enquanto 40% di scordam desta afirma
ção4 . Esta di scordância ganha relevância levando-se em conta que 

3 Esta oposição entre modelo hierárquico/igualitário é um recurso analítico util izado 
com grande recorrência nas ciências sociais, e especialmente bem utilizado por Da 
Malta para pensar as especificidades da cultura brasileira, dada no "meio do cami
nho", na característica "relacional " dos nossos arranjos culturais (Da Malta, 1979, 
1991 ). Aqui neste artigo lanço mão desta oposição porque a considero especial
mente operativa e analiticamente esclarecedora para compreeender o caso evan
gélico. seguindo portanto numa linha interpretativa cujo vetor é um tanto conhecido, 
mas para explorar um universo social pouco conhecido sociologicamente. 
4 Poderíamos interpretar segundo outras perspectivas estes dados sobre valores 
de gênero e sexualidade, explorando por exemplo as diferenças entre "o que se 
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o princípio bíblico é bastante explícito quanto ao marido e esposo 
como cabeça do casal5

. Outra característica de uma concepção fa
miliar hierárquica tradicional é a pressuposição da assimetria na 
divisão das tarefas . Este foi um ponto crítico na opinião da maioria 
dos evangélicos que se dividiram (55 % a favor X 45% contra) di
ante da afirmação que "A educação dos filhos é, principalmente, 
tarefa da mãe". A expansão da noção igualitária neste ponto ex
pressou-se com os 79% de discordância frente à frase "A mulher 
deve cuidar da casa e dos filhos e o marido não tem obrigação de 
ajudar", contra 21 % de concordância. 

diz" e "o que se faz", segundo grupos etários diferenciados, segundo opiniões formuladas 
por mulheres ou homens,etc. explorando as dinâmicas fragmentadoras da identidade do 
grupo e pulverizadoras da opinião evangélica. Contudo, estes encaminhamentos, mesmo 
que frutíferos em si mesmos, não são apropriados para encaminhar as nossas indagações 
que vêm no sentido de compreender justamente a generalidade do conservadorismo 
evangélico no que toca às questões de gênero. O problema que temos que enfrentar é, a 
princípio, similar àquele colocado para a realização da "idéia geral" - "para generalizar é 
preciso primeiro abstrair, mas para abstrair utilmente é preciso já saber generalizar" (Ber
gson,1990:128). O paradoxo esta em que partimos de uma noção de semelhança para 
nos encaminharmos no sentido de sua ratificação. A solução que o próprio Bergson da ao 
problema é simples e adequada se concordarmos com a existência de um a priori pré
simbólico: "Parece portanto que não começamos nem pela percepção do indivíduo nem 
pela concepção do gênero, mas por um conhecimento intermediário, por um sentimento 
confuso de qualidade marcante ou de semelhança: este sentimento, igualmente afastado 
da generalidade plenamente concebida e da individualidade claramente percebida, as en
gendra, uma e outra, por meio de dissociação. A análise reflexiva o depura em idéia geral; 
a memória discriminativa o solidifica em percepção individual"(idem:130). Quer dizer, neste 
artigo, ao partirmos de uma visão do senso comum, partíamos justamente de um senti
mento "confuso de qualidade marcante". Esta generalidade primeira não é, contudo, onde 
queremos estacionar o pensamento, mas sim, de onde queremos iniciar a reflexão. Ao 
longo do artigo vamos decompor, definir, analisar e ponderar sobre esta primeira impres
são, para chegarmos à generalização refletida final. 
5 

Note-se que o índice de concordância foi maior nesta frase, 60%, que na frase elaborada 
pelo Datafolha, com 48% de aceitação. Isto, além de ilustrar !actualmente o problema da 
reificação dos dados de pesquisas quantitativas, demonstra o quanto, nestas pesquisas, o 
uso de uma ou outra palavra pode conduzir a um levantamento enganoso de opinião. O 
Datafolha utilizou-se do termo "submissão" que tem, num contexto mais amplo, um valor 
negativo, e que é um termo inapropriado para descrever a hierarquia entre homem e mu
lher do ponto de vista dos evangélicos. 
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Tabela 1 Obrigações do marido e da mulher 
Di scorda totalmente 3 1% Ao marido Concorda em parte 24% 

Discorda em parte 9% ca be a última Concorda totalmente 36% 

Total de di scordância 40% palavra na de-
cisão familiar 

Total de concordância 60% 

Di scorda totalmente 65% A mulher deve Concorda em parte 14% 

Discorda em parte 14% cuidar da casa Concorda totalmente 7% 

Total de discordância 79% e filhos e o ma-
rido não tem 

Total de concordância 21 % 

obrigação de 
ajudar 

Di scorda totalmente 34% A educação dos Concorda em parte 26% 

Discorda em parte 11 % filhos é, prin- Concorda totalmente 29% 

Total de di scordância 45% cipalmente, ta-
refa da mãe 

Total de concordância 55% 

Fonte: Novo Nascimento - !ser 

O tema que explicitou as opm10es mais igualitárias dos 
evangélicos foi sem dúvida o da sexualidade: 89% dos evangélicos 
opinaram que "a moral sexual do homem e da mulher deve ser 
igual" . Contudo, estas noções igualitárias não andaram pari passu 
com o discurso da liberação dos costumes e da liberdade sexual. 
Nas questões sobre virgindade: 84% dos evangélicos concordaram 
que "A mulher deve chegar virgem ao casamento" contra 16%, o 
que estabelece uma continuidade com o valor tradicional da casti 
dade feminina. Entretanto, os evangélicos, contra o valor moral 
tradic ional da afirmação da liberdade no exercício da virilidade 
masculina, esperam que "O homem deve chegar vi rgem ao casa
mento", com 69% de opinião favorável, contra 3 I%. 
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Tabela 2 
Discorda totalmente 7% A moral sexual Concorda em parte 8% 
Discorda em parte 4% do homem e da Concorda totalmente 8 1% 
Total de discordância !! % mulher deve ser 

igual 
Total de concordância 89% 

Discorda totalmente I I% A mulher deve Concorda em parte 14% 

Discorda em parte 5% chegar ao casa- Concorda totalmente 70% 

Total de discordância 16% mento virgem Total de concordância 84% 

Discorda totalmente 23% O homem deve Concorda em parte 20% 

Discorda em parte 8% chegar ao casa- Concorda totalmente 49% 

Total de discordância 31 % mento virgem Total de concordância 69% 

Fonte: Novo Nascimento- lser 

Este mapeamento básico das opiniões evangélicas parece 
colocá-los num campo social específico: pois, por um lado, e les 
estão próximos de uma noção tradicional da afirmação da hierar
quia entre os gêneros, mas sem supor a ass imetria na divi são de ta
refas dentro da casa e da família, por outro, rompem com a expres
são mais visível do modelo tradicional da honra, dado por uma so
ciabilidade atravessada pelos jogos de sensualidade entre homens e 
mulheres e disputas e rivalidade dos homens entre si (Pitt-Rivers, 
1977). Sublinhe-se que esta afirmação de uma sexualidade casta os 
coloca como opositores de um mov imento mai s gera l, da mudança 
de costumes que se tem operado na sociedade brasileira. 

Mesmo que este campo de valores sobre gênero pareça con
jugar-se coerentemente com a opi nião de um conjunto soc ial iden
tificável como evangélico, é necessário que relacionemos estas 
opiniões com o perfil sociológico de seus emi ssores . Pois, só como 
introdução ao problema da identidade evangélica, vale a pena lem
brar que nesta pesqui sa Novo Nascimento foram entrevistados 
1332 indivíduos residentes na Região Metropolitana do Rio de Ja
neiro. Será que uma pessoa que mora num daqueles prédios de 12 
andares de Copacabana, profissão bancário, freqüentador da igreja 
na sua vizinhança, tem op inião semelhante à de outra pessoa, res i
dente numa daquelas ruas secas, poeirentas, de bairro popular de 
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Duque de Caxias, profissão mecamco, freqüentador assíduo da 
matriz local? Em que medida a religião faz diferença na formação 
de opiniões, atitudes, comportamentos? A questão pode ser voltada 
para o bloco de opiniões que analisamos: será que tratamos de um 
conjunto consistente de diferenças de opinião ou, no limite, trata-se 
de um apanhado disperso apresentado enquanto conjunto ilusório? 
Estas questões nos encaminham para o próximo passo, o perfil so
ciológico desta população. 

Alguns dados sobre o perfil sociológico dos evangélicos 
Uma das características do perfil evangélico que tem causa

do polémica entre nativos e estudiosos é o da desproporção entre 
homens e mulheres. O survey Novo Nascimento encontrou 31 o/o de 
homens contra 69% de mulheres (Gráfico 1 ). Esta relação percen
tual de duas mulheres para cada homem tem reforçado, na análise 
de alguns estudiosos (Martin, 1990, Brusco, 1995, Mariz e Macha
do, 1995), a importância da mulher na condução dos rumos desta 
religião. Seguindo uma certa lógica sociológica, estes autores rela
cionariam uma população feminina maior com a adequação do per
fil do grupo e das noções de sagrado aos seus interesses . O pente
costalismo, neste sentido, seria a mais "feminina" das religiosida
des protestantes. 
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Gráfico 1 - Gênero entre evangélicos e na população da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
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Um complicador a este argumento é a longa duração desta 
desproporção entre homens e mulheres, dado da mesma pesquisa. 
Na tabela 3 levantou-se o tempo de pertencimento dos evangélicos 
segundo 3 marcas temporais: 1. criado na igreja; 2. há mais de 1 O na 
igrej a; 3. há menos de 10 anos na igreja. O resultado é uma relação 
de 1/3 de homens nos diferentes momentos. Esta relação constante é 
sugesti va de um processo em que os homens, além de serem o públi
co mais resistente à mensagem evangélica de modo geral, são tam
bém o público com maior tendência para abandonar a fé. 
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Tabela 3- Gênero e tempo de pertencimento na igreja 
Masculino Feminino Total 

Criado em Igrej a 128 272 400 
Evangéli ca 32% 68% 30% 

Convertido I O anos 105 251 356 
ou mai s 29% 71% 27% 
Convertido há me- 178 389 567 
nos de I O anos 31% 69% 43% 

Total 411 912 1323 
31% 69% 100% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

Contudo, há que se fazer distinção entre o público de uma 
religião e o tipo de religiosidade que propaga. Na interpretação dos 
pesquisadores do Novo Nascimento, mesmo que as mulheres 
constituam um público majoritário e duradouro nestas igrejas - o 
que significa que o espaço das igrejas tem supostamente oferecido 
lugar e alguma resposta para as suas aflições e desejos -, as igre
jas são organizadas para receber "a família", tanto que há uma roti
na própria a estas igrejas, às vezes até nas mais longínquas e retira
das , com atividades para todas as idades: culto infantil , culto das 
senhoras, sábado dos jovens, jogos de futebol, seminários sobre a 
família, grupo coral, retiros para jovens, reunião de senhoras, show 
gospel, etc. O dado de que o público evangélico acompanha a dis
tribuição etária da população corrobora esta interpretação (Gráficos 
2 e 3) . Some-se a esta estrutura organizacional específica o dado 
qualitativo de que a mensagem evangélica não está voltada para 
um público específico em termos de gênero- não se trata de uma 
religiosidade em que o sagrado é feminino por excelência (como 
Birman(l995) argumenta para o caso da umbanda), nem de uma 
religiosidade que elogia alguma masculinidade. Esta religiosidade 
evangélica tem uma enorme afinidade com a dominante valoriza
ção social da família6

. 

6 Para esclarecer este argumento, é necessário fazer uma distinção entre a "valori
zação social da família", e a expectativa da formação de famílias constituídas ho
mogeneamente por evangélicos. Mesmo que o segmento evangélico valorize a 
"família" enquanto instituição social- como indicam os dados do trabalhados no 
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Gráfico2 

Distribuição etária- Feminino 
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Gráfico3 

Distribuição etária - Masculino 
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texto - , eles, a princípio, parecem não ter sucesso na realização de suas expec
tativas sociais , pois , como aponta a literatura, a heterogeneidade religiosa é uma 
constante nos lares pentecostais (cf. Birman, 1996). 
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Esta característica da mensagem evangélica voltada para a 
famíli a e a atração majoritária de mulheres faz da questão de gênero 
um campo problemático para seus nativos - pois estabelece um 
descompasso entre um ideal institucional e sua realização factual -
ao mesmo tempo que estabelece um paradoxo para o pesquisador: a 
ex istência de um grupo social que elabora e sustenta uma ideologia 
que nega o valor daqueles que constituem o seu gmpo social privile
giado - as mulheres. Diante desses dados , somos encaminhados 
para a concordância com a linha interpretativa que afirma que, para 
além das intenções nativas, para além da elaboração e explicitação 
de uma mensagem voltada para homens e mulheres, a re ligiosidade 
evangélica tem respondido sobretudo a interesses e apreensões das 
mulheres . Nessa interpretação, a lógica sociológica não indaga 
quanto às intenções dos agentes. De qualquer forma, para completar 
este argumento, é necessário compreendermos como se dá a partici
pação eclesial de homens e mulheres evangélicos, pois nele está su
posto uma afinidade não intencional, mas efetiva, entre o ethos 
evangélico e um modo de ser feminino . 

A sociabilidade eclesial 
Um levantamento quanto à inserção de homens e mulheres 

nas congregações evangélicas é fundamental, levando-se em conta 
que a participação voluntária nestas comunidades de fé é um dos 
traços mais característicos des ta religião. Indi vidualmente, do 
"crente", novo convertido ou não, espera-se que se integre, ga
nhando intimjdade, na "comunidade de salvos" que o aco lheu. Esta 
característica associati va é de longa data e comum às diferentes 
denominações, tanto as hi stóricas de missão, as formadas no avan
ço das cruzadas evangelísticas, ou as do movimento pentecos
tal/neopentecostal, de formação mais recente. Destacando ainda 
que o caráter místico destas denominações pentecostais tem refor
çado a relação entre o crente e a participação ecles ial, na medida 
em que o Espírito Santo e o retorno do "espírito pentecostal" de
pende do "estar em comunhão". Na lógica pentecostal, o Espírito 
Santo es tá presente onde houver "dois ou três reunidos", orando 
pela sua presença. Tanto que a ex pressão indi vidual dos carismas 
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está intimamente relac ionada com o grau de integração do crente 
com a sua comunidade: fa la-se em línguas ou profet iza-se legiti
mamente, quando entre os irmãos e com eles. Como outras tantas 
manifestações místicas do sagrado, há algo de herético em "falar 
em línguas" fora da temporalidade do ri to, fo ra da igreja. 

Além di sso, esta proposta metodológica de se procurar a l
guma continuidade entre a casa e a igreja respeita um valor nati vo 
e uma característica interna ao campo evangélico. No meio evan
gélico, há uma expectati va que cada pessoa consiga estabelecer 
uma continuidade entre estes dois espaços de intimidade: a sua fa
mília e a sua congregação . Daí o esforço proseliti sta d irigido com 
especial ênfase para dentro da rede de parentesco, na maior parte 
dos casos, da mulher para com seu marido ou filhos. Mas o caso de 
famíli as com múltipl os pertencimentos re li giosos é um fato corri
queiro (Machado, 1994) que tende a inibir ou a nuançar esta ex
pectativa. Quando a exceção acontece, e evangélicos casam com 
cônjuge da mesma reli gião, freqüentemente se trata de um homem 
evangélico, não o inverso. Segundo dados da pesqui sa Novo Nas
cimento, a proporção é de 92% dos homens com cônjuge evangéli 
co, contra 51 % entre as mulheres (Gráfico 4). Esta característica 
sociológica- dos homens evangélicos tenderem a formar famíli as 
em que o casal compartilha da mesma fé - faz do homem o 
agente soc ial que realiza com maior constância um dos principais 
valores do grupo: o ideal da famíl ia cri stã congregando numa 
mesma "comunidade de salvos" . 
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Gráfico 4 
Casamentos entre Evangélicos e Não Evangélicos por Gênero 
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Além disso, seguindo na análi se dos dados da mesma pes
quisa, homens e mulheres assumem um perfil diferenciado de par
ticipação e inserção ec lesial. Cruzando as informações da pesquisa 
Novo Nascimento, chegamos aos quatro pontos abaixo : 

1. Em termos da freqüência geral, mulheres e homens 
participam assiduamente das atividades de suas congregações, 
alcançando, tanto uns quanto outros, os níveis de 85% de presença 
semanal em alguma atividade, e 94% no mês(Gráfico 5). O con
traste com o nível de participação da população católica dá o dife
rencial de atividade destas congregações evangélicas: entre católi
cos temos 18% na semana e 40% no mês . 
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GráficoS- Participação em alguma atividade na igreja 
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2. Os homens tendem a ocupar cargos na estrutura des
tas congregações com mais constância que as mulheres: 45 % 
dos homens evangélicos ocupam alguma função na sua igreja, 
contra 32% das mulheres ; 

3. Homens e mulheres se diferenciam na preferência do 
exercício de atividades nestas congregações: os homens partic i
pam mais do culto dominical (64% X 6 1% ), vão mais às reuniões 
de associação (27% X 22%) e reali zam mais trabalho evangelístico 
(26% X 23%). Encarregam-se portanto preferencialmente das ati
vidades li gadas com a rotina institucional e relacionadas com o 
exterior. As mulheres participam mais do culto de libertação (41 % 
X 32%) e da reuni ão de oração (60% X 56%), freqüentando mais 
ass iduamente as ati vidades ligadas ao exerc ício do míst ico, seja 
para a fala com Deus, seja para a expul são do Inimi go (gráfico 6) . 
Vale notar que estes índices descrevem as preferênc ias, e de modo 
algum se referem à di visão e especiali zação de tarefas . No ethos 
evangélico homens e mulheres são igualmente chamados a desen-
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volver as diferentes tarefas, e é delegado à noção de vocação a or
gani zação das di ferenças. 

Gráfico 6- Ênfases na participação eclesial segundo gênero 

:~:: 1 
70% 

60% 

50% 

:~~ t 
I 

+ Masculino 

RI Feminino 20% t 
10% t 
0% ~~~~+-~~~-r~~~~r-~~~~~~~~ 

Culto Dominical Trabalho Reunião de Culto de Cura Reunião de 
evangelístico associação da oração 

igreja 

4. Homens e mulheres se diferenciam no recebimento dos 
carismas: dos 51 % dos evangélicos que dizem ter recebido algum 
dom, 17% eram homens contra 34% que eram mulheres. As mu
lheres recebem com mais freqüência o carisma da fa la em línguas 
estranhas (23% X 19%) e da profec ia (21% X 17% ), tendendo ao 
exercício dos cari smas da Palavra mística. Os homens recebem 
preferencialmente o dom da fala com unção espiritual (20% X 
18%) e os dons da música e louvor ( 11 % X 5%), tendendo a ex
pressão preferencial dos cari smas de exercício de plena consciência 
(gráfico 7). 
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Gráfico7- Ênfases carismáticas segundo gênero 
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Do conjunto destes dados podemos apreender uma presença 
diferenciada de homens e mulheres na vida ec les ial evangé lica: os 
homens assumindo preferencialmente os espaços reservados à rot i
nização do cari sma, à continuidade das instituições e da sua relação 
com o exterior. As mulheres cuidando preferencialmente do " inte
rior" da congregação: da sua relação com o sagrado, da reconstitui 
ção da "pureza" da congregação na locali zação de suas mazelas 
(através da profecia). Este perfil , - que deve ser lido levando-se 
em conta ao menos dois cuidados: I . foi elaborado a partir de pre
ferências e não de exclusões ; 2. é geral entre as dife rentes denomi
nações e por isto não descreve adequadamente um ou outro perfil 
ec les ial específi co (assunto que trataremos mais a frente) - , colo
ca os homens numa pos ição um tanto central na constituição e per
petuação da própri a vida ec lesial. 

Esta centralidade está tão bem assentada no tempo que, na 
rotina da formação das novas igrejas evangélicas, são preferenci
almente os homens, enquanto "homens de Deus", mi ssionários, 
presbíteros ou pastores, que abrem os novos pontos de congrega
ção. O modelo mi ssionári o é masculino: primeiro o homem "planta 
a palavra" , depois é que jovens, adultos e idosos, entre homens e 
mulheres, em geral estes "novos convertidos", organi zam o novo 
espaço ec lesial. E mesmo com es ta enorme proliferação de novas 
igrejas evangélicas nas últimas décadas, avanço institucional des
crito na pesquisa CIN 92/ Iser, registramos até agora apenas três ca-
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sos de igrejas fundadas por mulheres. Em 1958, nos EUA, Aimee 
Semple McPherson fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, or
denando 6 ministras (Duncan, 1984) . Mais recentemente, na região 
sudeste foram fundadas as outras duas: uma, de uma pastora que se
guiu levando consigo a bênção maior do bispo Macedo, na criação 
da Igreja Aliança com Deus, no Rio de Janeiro; outra, o Mini stério 
Cristo é Vida, em São Paulo, fundada por Walnice Milhomens, que, 
separada do marido, afirma estar casada com Jesus, diz que sua 
igreja é fruto deste casamento. Nos dois casos no sudeste brasileiro, 
a aliança nústica com o masculino garantiu uma condição diferencial 
das pastoras com o gênero feminino. 

Da interconexão destes elementos, propomos que o papel di
ferencial dos homens evangélicos relaciona-se ao fato de eles esta
rem na linha de frente da "pequena política" (Bailey, 1971), quer 
dizer, do jogo de reputações próprio à vida cotidiana de qualquer 
comunidade. Nesta interpretação, o principio do homem enquanto 
cabeça da família e condutor da vida eclesial ganharia sentido, 
indicando à expectativa social de que eles assumissem esta estra
nha responsabilidade frente à opinião pública congregacional de 
"ter um bom nome"; de garantir a sua sobrevivência e prover sua 

família a ponto de driblar as inúmeras oportunidades da falência 
social; de mostrar-se capaz de honrar a si, sua família, sua con
gregação, mostrando que sabe Jazer o "jogo social " e como ven
cê-lo. O campo desta pequena política envolveria não apenas os 
jogos de rivalidade e competição, mas o conhecimento de como 
influenciar pessoas e fazer amigos. 

Decorre da especificidade deste ethos algumas das maiores 
potencialidades da rede evangélica, mas , também, aponta para seus 
mais sérios limites . Na med ida em que a afirmação da masculini
dade implica na realização de algum papel di sti ntivo na vida ecle
sial , há uma tensão constante nestas congregações entre os cargos 
existentes e o número de homens congregados. Enquanto a expan
são, vegetativa ou não, da população feminina pode ser facilmente 
dirigida para a multiplicação de novos grupos e movimentos, em 
geral, de caráter mais carismático e menos formal, o que garante 
uma capacidade de inclusão de pessoas sem interferir na estrutura 
organizacional e sua distribuição de prestígio, a maior presença de 
homens tende a implicar na necessidade da expansão institucional 
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para ampliar os cargos de reputação, onde os homens se in serirão . 
Contudo, mesmo que as igrejas evangélicas tenham estruturas or
ganizacionais um tanto maleáveis, criando um campo articulado 
em forma de redes e guiado em muito segundo os carismas esta
belec idos ou emergentes (Fernandes, 1994), como qualquer estrutu
ra institucional, não pode ampliar-se indefiniti vamente. Uma das 
conseqüências desta necess idade da multiplicação de cargos de re
putação para assegurar a adesão dos homens é a já reconhecida ca
pacidade da rede evangélica de segmentação e criação de novos 
espaços : sejam novas at ividades dentro da congregação; novos 
templos e congregações; movimentos e grupos interdenominacio
nais respondendo a demandas emergentes no público evangélico; a 
ocupação das espaços sociais criados através da inovação técnica, 
como a mid ia, o espaço cibernético; a ampliação instituc ional no 
campo internacional, etc. Com isto não estou afirmando que esta 
dinâmica é determinada pela busca de reputação masculina, mas 
que esta noção de masculinidade atrelada à manutenção da coleti 
vidade tende a canalizar a competiti vidade e a rivalidade entre os 
homens para uma dinâmica instituc ional caracteri sticamente seg
mentar, em expansão e, por vezes, criati va. 

Um dos limites deste ethos, que vai no sentido inverso das 
qualidades que acabamos de descrever, é a abertura para o culti vo 
da inveja. A inveja é um mecani smo soc ial que pode avançar por 
diferentes motivos, e, em geral, pela conjunção de moti vos : na me
dida em que os jogos de reputação ignorem e bloqueiem a emer
gência de lideranças femininas; que estes jogos se estabili zem ins
titucionalmente negando a dinâmica segmentar e/ou canalizando a 
rivalidade para a expulsão de novos homens, potenciais rivais; que 
se iniba a criação de outras demandas e espaços. Se seguirmos 
Bailey ( 197 1 ), um certo enrijeci mento não é estranho ao campo da 
"pequena política". Segundo este autor, a igualdade é o pressu
posto dos jogos de reputação, pois é a partir daí que se é capaz de 
disputar: não se di sputa e se tem inveja de quem está muito ac ima, 
quase inacessíve l. É justamente do pressuposto de igualdade que 
advém a trágica mediocridade, tão comum nas pequenas comuni
dades : "people remain equal because each one believes that every 
one is trying to better him, and in hi s efforts to protect himself, he 
makes sure that no-one e lse ever gets beyond the leve i of approved 
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mediocrity . Equaly, in comunities like these, is in fact the product 
of everyone's belief that everyone else is striving to be more than 
equal. Equality comes about through the mutual cancellation of su
pposed efforts to be unequal."( 1971 : 19-20) 

Fica para pesquisas qualitativas a sugestão de um olhar mais 
atento aos mecanismos competitivos e de rivalidade entre os ho
mens, com uma investigação atenta aos efeitos sociais deste ethos . 
Por exemplo, a presença de uma competitividade e rivalidade 
acentuadas poderiam nos aj udar a compreender a desproporção de 
homens em relação às mulheres entre as denominações7

. 

Retomando a questão inicial deste artigo, o nosso argumento 
é que o conservadorismo evangélico corresponde a uma posição 
social sui generis: seu ethos e noções de homem e mulher alimen
tam-se em grande medida da continuidade à concepção ibero
americana e ao código de honra (segundo Pitt-Rivers, 1977). Con
cebe-se que homens e mulheres cumprem papéis distintos e hierar
quizados, o feminino se rea lizando na exploração das possibilida
des dos espaços interiores como a família e a igreja, os homens 
como cabeça da família e da vida comunitária, voltados que estão 
para a exploração dos exteriores e os meandros da opinião pública, 
a qual é constituída por iguai s. Nos dois padrões, o ibero
americano e o evangélico, supõe-se que as diferenças de gênero 
estão inscritas na natureza, mesmo que natureza divina. Entretanto, 
o padrão evangélico recusa valorizar as disputas de desejo, fazendo 
dos jogos de sensualidade e de disputa de virilidade um de seus 
e lementos. 

Neste jogo de reputações, de modo similar com o padrão de 
honra ibero-americano, os homens têm sob sua responsabilidade 

7 Ao priorizar uma interpretação sobre a especificidade do ethos evangélico e os 
efeitos que um determinado estilo eclesial e vida pessoal tem na formação do mas
culino e do feminino , nos desviamos daquela interpretação que parte das repre
sentações e da imagem de Jesus na constituição de uma masculinidade mais "an
drógina"em relação ao padrão ibero-americano (Cucchiari , 1988). Este aspecto de
corre da discordância quanto à existência de algum processo de androgenização 
masculina (mesmo que não intencional) entre os evangélicos, pois parece-nos fun
damental que uma das ênfases do modelo evangélico é seu dualismo. Segundo 
nossa interpretação, o masculino é pautado por valores de competição e rivalidade 
em continuidade com o modelo tradicional, mas ganha um diferencial do tradicional 
por ser fundamental na constituição tanto da adesão à "boa comunidade" quanto à 
"boa família". 
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fazer a ligação dos espaços de intimidade com o exterior: seja a sua 
família, seja a sua congregação. Similarmente à divisão de papéis 
de gênero ibero-americana, as mulheres evangélicas cuidam do que 
está "dentro", da intimidade da família e da congregação, ao seguir 
os caminhos do Espírito e dos "excessos" cometidos por si e pelos 
seus, administrando internamente os jogos de sensualidade, expan
são e pânico que fazem parte do cotidiano. Mas as aproximações 
param aí: ao contrário do elogio da sensualidade, e um jogo de ri
validades feito em torno das mulheres, o homem evangélico deve 
prezar pelas imagens de pureza e castidade, dirigindo a competiti
vidade e rivalidade para a continuidade destes dois coletivos a que 
pertence: a família e a congregação. 

Como naqueles casos de identidade vizinhas, são os Outros 
mais próximos com quem se faz o contraste mais ferrenho e sali
ente: a exposição de um modo puritano e casto no vestir e no com
portamento, a recusa do álcool, das rodas de samba e do carnaval, 
são sinais diacríticos, marcadores simbólicos de fronteira com este 
Outro próximo. Em muitos casos este Outro é a alteridade presente 
no próprio evangélico, que na conversão aderiu ao outro padrão. 
Quer dizer: é preciso se diferenciar. 

A concepção de gênero moderna faz da sexualidade e do pa
pel de gênero opções individuais, valorizando atitudes e compor
tamentos que visem desnaturalizar estas questões . Esta concepção, 
com a dose de artificialismo que lhe é subjacente, é o avesso de 
uma concepção mais holística da pessoa. Neste caso, o conservado
rismo evangélico - que por sinal, não é hegemônico, (como ve
remos mais adiante entre os "evangélicos liberais") é uma contra
resposta a uma concepção secularizada e relativista do humano8

. 

8 Como ilustração desta posição evangélica, - que assume diferentes níveis de 
recusa, da indignação à compaixão - , cito aqui a afirmação de Carlos Henrique 
Bertilac, líder do "Grupo de Amigos", grupo evangélico voltado ao atendimento de 
homossexuais : "Não achamos que alguém nasce gay. Deus não cria ninguém 
como homo, nem heteroxessual. Ele cria homem (macho) e mulher (fêmea). A op
ção sexual é aprendida e, portanto, pode ser desaprendida" (Revista Vinde, agosto 
1996: 28) . 
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Gênero e estilo eclesial 
Até agora esti vemos falando de um ethos comum aos evan

gélicos. Isto não porque desconhecíamos a existência das diferen
ças significati vas entre as inúmeras denominações, mas porque es
távamos atentos em apreender este grau de generalidade possível, 
dada na contraposição dos evangé licos com outros segmentos soc i
ais fo rmuladores das concepções de gênero alternati vas e competi 
tivas. Contudo, do nosso ponto de vista, coerentemente com nosso 
eixo de análi se, é o modo como as relações sociais se estabilizam 
em cada rede de organização eclesial que faz a diferença nas con
cepções de gênero. Ou seja, a construção de gênero entre os evan
gélicos tem uma estreita afinidade com o estilo eclesial. O recorte 
de classe, a adesão ou não à ideologia igualitária, ou ainda o conte
údo das idéias propagadas por um ou outro líder evangélico são as
pectos que contam e têm sua importância relativa, mas entendemos 
que estes valem, no limite, segundo o filtro do fi el particular e do 
estilo congregacional adotado pela igreja. 

A partir dos dados da pesquisa Novo Nascimento, é possível 
traçar três perfi s distintos, tendências sobre as quais se admini stram 
as diferenças em relação às concepções de gênero dentro do campo 
evangélico: 

1. Evangélico Liberal 
As denominações de mais longa data, fo rmadas no bojo dos 

movimentos missionários, guardam ainda hoje algumas das carac
terísticas dos seus primeiros anos. Na origem, os missionários pro
curaram atrair novos fiéis entre as classes assalariadas e classe mé
dia, e concentraram seu esforço conversionista no investimento na 
educação secundária, profiss ionalizante e superi or. Hoje, o con
junto das denominações históricas e a Bati sta se destacam das de
mais por concentrarem os fiéis de mais alta renda e escolaridade9 

. 

A influência deste projeto mi ssionário pautado em noções 
rac ionalizantes e progressistas pode ser reconhecido ainda hoje em 
outros aspectos da organização social destas denominações, tais 
como na valorização do princípio eleitoral enquanto parâmetro de 

9Ver neste livro a tabela 3, Renda e Escolaridade (pág. 23), e a tabela 41, Gênero, 
por Denominação (pág.90) . 
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organização institucional; na adesão preferencial aos carismas que 
se manifestam em formas de linguagem que são exercidas em ple
na consciência, como do dom de pregar com unção e o dom de mú
sica e louvor e- ponto de interesse central em nossa análise- na 
adesão às noções mais igualitárias de relação de gênero. Como 
ilustração, foram os fiéis destas denominações que mais discorda
ram da afirmação de que "Ao marido cabe a última palavra na de
cisão familiar", com 49% entre os Batistas e 48% entre as históri
cas, e foram as mais afirmativas de que "o homem deve chegar 
virgem ao casamento" com 73% e 72% respectivamente. Além dis
so, é entre estas denomjnações que se dá o debate mais aberto com 
as concepções modernas, levando a sério temas como ordenação de 
pastoras . Nestas denominações existem segmentos que estão aten
tos em compatibilizar concepções igualitárias com mecanismos 
institucionais promovedores da inserção das mulheres nas esferas 
de poder e comando, tanto que algumas escolas de teologia e semi
nários já têm inclusive tradição no acolhimento de mulheres. 

Entretanto, como estamos aqui procurando compreender as 
afinidades entre estilo eclesial e construção de gênero, não poderí
amos deixar de dizer que um dos conflitos latentes destas denomi
nações está em, por um lado, aderir a uma concepção igualitária na 
relação entre os sexos, mas, por outro, em estabelecer inúmeros 
mecanismos de rejeição à onda pentecostal, difundidora de uma 
religiosidade mais mística e de "possessão", que parece acolher de 
forma mais apropriada as demandas e interesses das mulheres. 
Neste caso, haveria uma incompatibilidade entre forma e conteúdo, 
com a promoção de uma sociabilidade que exclui a participação 
feminina na inibição de sua expressão. A desigualdade estaria co
locada abaixo da linha d'água. 

2. Evangélico Conservador 
As denominações pentecostais tradicionais, como a Assem

bléia de Deus, Igreja Congregação Cristã, pentecostais formadas no 
bojo das cruzadas evangelísticas da década de 50, com Quadran
gular, Deus é Amor, Igreja da Graça, e as pentecostais mais recen
tes, como as Comunidades, apresentam um perfil mais próximo ao 
ethos evangélico que descrevemos, composto por um mix entre no-
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ções hierárquicas e igualitárias. Entre estas denominações o princí
pio Paulino faz marca profunda, e a afirmação do homem como 
cabeça da família e da vida congregacional é dominante: frente à 
afirmação "Ao marido cabe a última palavra na decisão familiar" 
61% dos assembleianos foram favoráveis assim como 62% dos fi
éis das outras pentecostais. Mas provavelmente justamente nestas 
denominações, com uma composição social de baixa renda e baixa 
escolaridade, é onde a promoção humana decorrente da adesão a 
noções mais igualitárias e de valorização da família ocorre com 
maior eficácia social. Assembleianos, por exemplo, fazem escola 
entre os morros e favelas cariocas, convertendo homens e mulheres 
que tinham no código de honra seu eixo de ação. 

A ênfase dos carismas como de Línguas e de Profecia, justa
mente aqueles carismas de maior preferência entre as mulheres, 
combinado a uma ênfase nos princípios institucionais hierárquicos e 
místicos (indicação por profecia), faz destas denominações as alter
nativas sociais de maior compatibilidade dialógica com o modelo 
ibero-americano, oferecendo uma continuidade-em-transformação. 
Segundo nossa interpretação, é por isto mesmo que entre algumas 
destas denominações, como Assembléia de Deus, Deus é Amor, 
Quadrangular, que encontramos as ortodoxias mai s puritanas no 
modo de vestir e maior aversão ao comportamento liberal, dado que 
o esforço social maior está dirigido na contraposição à alteridade que 
se realiza na ênfase à sensualidade e às ambigüidades presentes no 
autoritarismo hierárquico. 

A outra faceta a esta contraposição ao modelo hierárquico 
tradicional é a tendência entre denominações à formação de "co
munidades morais", e a decorrente dificuldade de trocas de comu
nicação e convívio entre fiéi s e instituições deste segmento com os 
de fora, inclusive, as denominações evangélicas mais próximas ou 
distantes, como as inscritas no perfil igualitário. A Assembléia de 
Deus é a denominação que ganha destaque na formação destas 
"comunidades morais", traço evidenciado por atingir o índice mais 
alto de casamento entre evangélicos, com 72%. 
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3. Sincretismo Evangélico 
Um acentuado desvio diferencial da Igreja Universal do 

Reino de Deus em relação às demais denominações evangélicas, e 
sua aproximação com padrões comparti lhados por outras religiosi
dades tradicionais no país, como o catolicismo popular ou as reli
giões afro-brasileiras, a coloca numa classificação específica. Esta 
denominação foge à proporção de 1/3 de homens entre seus fiéi s 
-ela tem 81% de mulheres , 19% de homens : esta relação a apro
xima do padrão católico e das religiões de possessão, que tem na 
religião um tema próprio da sociabilidade feminina. E la atinge o 
mais baixo índice de casamentos entre evangélicos, com 44%, e 
guarda os mai s altos índices de separados e viúvos, com 12% e 
11 % respectivamente. 

Os níveis de participação de seus fiéis na estrutura organizacio
nal estão significativamente abaixo da média geral, com 10,6% de 
participação de mulheres, e I ,84% de homens. A média evangélica é 
de 32% entre mulheres, e 45% entre homens. O princípio hierárquico, 
de sucessão personalizada mais geral, parece organizar a vida congre
gacional de cima abaixo, submetendo obreiros( as), pastores-auxiliares, 
pastores presidentes e bispos, ao desígnio da indicação superior. Tal 
estrutura organizacional está muito próxima ao modelo católico, que, 
sem criar uma "congregação", distingue entre cléricos, "leigos infor
mados" e a "multidão católica" (Mafra, 1995). 

Em termos de valores, os fiéis da Universal foram os que 
menos aderiram à idéia de que "O homem deve chegar ao casa
mento virgem", com 58% , e que mais concordaram com a idéia de 
que "Ao marido cabe a última palavra na decisão familiar", com 
68%. Estes dados indicam que a "multidão" que se reúne nestas 
igrejas não tem assimi lado um modelo de relação de gênero dife
rente do tradicional. Contudo, pelo que indicam as pesquisas qua
litativas, (Barros, 1995), a difusão dos valores se faz de modo dife
renciado, sendo que aos obreiros e obreiras, e ao público mais "in
formado"de modo geral, é requerido um comportamento moral ri
gorosamente casto. 

Levando em consideração estes e lementos, pode-se dizer 
que, muito provavelmente, esta denominação, ao não estabelecer 
marcos simbólicos de descontinuidade entre um padrão e outro e 
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ao não oferecer alternativas de masculinidade, promove uma de
pendência estreita da multidão que freqüenta seus bancos às suas 
dinâmicas e seus rituai s carismáticos, fazendo dos exercícios pon
tuais e pragmáticos com os carismas a resposta em doses parciai s e 
indefinidas às agruras do duro cotidiano desta população, que, por 
sinal, tem o mesmo perfil de baixa renda e esco laridade que o da 
Assembléia de Deus . 
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TABELAS COMPLEMENTARES 

Faixas de renda por Denomin ação 

Uni versal Assem- Outras Reno- Bati sta Históri-
bléi a de Pentecostais v adas c as 

Deus 

(n=2 18) (n=4 11 ) (n=237) (n=98) (n=245) (n= 123) 

Até 2 63 % 62% 58% 59% 51 % 45% 
s.m. 

De 2 a 5 28% 30% 30% 29% 38% 36% 
s.m. 

Mais de 9% 8% 12% 13% 11 % 19% 
5 s.m. 

Fonte: Novo Nascimento - !SER 

Criado em Igreja Evangélica 

Hi stóricas Batista Assembléia Reno- Outras Uni ver-
de Deus v adas Pente- sal 

costa is 

(n= 123) (n=245) (n=411 ) (n=98) (n=237) (n=218) 

Sim 52% 39% 34% 29% 27% 5% 

Não 48% 61 % 66% 71% 73% 95% 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Criado em Igreja Evangéli ca segundo faixa etária 

De 16 a 20 De 2 1 a De 26 a 35 De 36 a De 46 a Mais de 
anos 25 anos anos 45 anos 55 anos 56 anos 

(n= 135) (n= l53) (n=294) (n=269) (n=202) (n=279) 

Sim 56% 50% 32% 23% 19% 19% 

Não 44% 50% 68% 77% 8 1% 8 1% 

Fonte : Novo Nascimento- ISER 
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Tempo na Igreja por Denominação 
( I ) 

Outras Pentecostais Renovadas Uni versal 

(n=237) (n=98) (n=2 18) 

Criado 25 % 27% 6% 

Convertido mais de I O anos 32% 23% 2 1 o/o 

Converti do menos de I O anos 43 % 50% 73% 

Fonte: Novo Nascimento - I SER 

Tempo na Igreja por Denominação 
(2) 

Hi stóri cas Bati sta Assembléia de Deus 

(n= 123) (n=245) (n=4 1 I) 

Cri ado 52% 38% 35% 

Convertido mais de I O anos 15% 28% 3 1 o/o 

Convertido menos de 1 O anos 33% 34% 34% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

Membros convertidos pela própri a denominação por outra 

denominação ou cri ados na igrej a ( I) 

His tóricas Bati sta Renovadas 

(n= 123) (n=245) (n=98) 

Converti do 34% 5 1% 41 % 
pela própri a 
igrej a 

Convertido por 14% 11 o/o 32% 
outra igreja 

Criado evan- 52% 38% 27% 
gélico 

Fonte: Novo Nascimento - !SER 
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Membros convertidos pela própria denominação por outra 

denominação ou cri ados na igrej a (2) 

Assem- Uni ver- Outras 
bléi a de sal Pente-

Deus costa is 

(n=4 11 ) (n=2 18) (n=23 
7) 

Convertido pela pró- 49% 70% 46% 
pri a igreja 

Convert ido por outra 16% 24% 29% 
igreja 

Criado evangéli co 35% 6% 25% 

Fonte: Novo Nascimento - I SER 

Reli gião anteri or dos novos convertidos segu ndo denominação 

Ba- Assem- Uni - Hi stó- R e-
ti s ta bl éia de versai ricas nova-

Deus das 

Católica 68% 57% 60% 58% 52% 

Umbanda e Candomblé 7% 15% 20% 15% 18% 

Espírita Kardecista 3% 3% 8% 9% 7% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

Outras 

Pentecostais 

64% 

18% 

10% 
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Participou de culto de cura e/ou libertação 

Universal Outras Renovadas Assembléia Hi stóri- Batista 
Pentecostais de Deus c as 

Mês 83% 65% 65% 55 % 28% 23% 

Não Parti- 17% 35% 35% 45% 72% 77% 
cipou 

Fonte: Novo Nasci mento - !SER 

Esco lha do líder da igreja segundo denominação 

Históricas Batista Renovadas Assembléia de Outras Pen- Universal 

Sim 

Não 

68% 

33 % 

68% 

32% 

Fonte: Novo Nascimento 
!SER 

48% 

52% 

Distribuição etária- Feminino 

Faixa Feminino Total 

etária Novo 

Nascimento 

16-19 7,2% 395.809 

20-24 10,7% 393.000 

25-29 11 ,3% 394.227 

30-34 10,7% 370.800 

35-39 10,9% 328.359 

40-44 10,4% 279.966 

45-49 8,2% 213.876 

50-54 7,9% 189.293 

55-59 7,0% 159.010 

60-64 6,3 % 136.848 

65-69 4,5% 96.574 

70 ou mais 5,0% 126.375 

3.084. 137 

254 

Deus tecostais 

40% 

60% 

Feminino da pop. 
metrop. do Rio 

de Janeiro 

11 ,7% 

11 ,8% 

12,3% 

11 ,8% 

10,9% 

9,1% 

7, 1% 

6,3% 

5,5% 

5,1 % 

3,7% 

4,8% 

25% 

73 % 

Total 

408545 

409942 

427730 

410843 

378328 

3 15432 

246220 

2 18176 I 
192936 

176777 

130 136 

167176 

348224 1 

12% 

88% 



Distribuição etária- Masculino 

Faixa etária Masculino Novo 
Nascimento 

16-19 9,9% 

20-24 11 ,8% 

25-29 13,3% 

30-34 12,0% 

35-39 10, 1% 

40-44 8,2% 

45-49 6,7% 

50-54 6,5% 

55-59 5,1 % 

60-64 5,1 % 

65-69 5,8% 

70 ou mais 5,5% 

Estado civi l segundo gênero 

Masculino 

Casado 67% 

Solteiro 27% 

Separado 4% 

Viúvo 2% 

Fonte: Novo Nascimento- I SER 

Casais Evangélicos segundo Gênero 

Sim 

Não 

Masculino 

(n=279) 

92% 

8% 

Fonte: Novo Nascimento- IS ER 

Total 

395.809 

393.000 

394.227 

370.800 

328.359 

279.966 

2 13.876 

189.293 

159.010 

136.848 

96 .574 

126.375 

Feminino 

62% 

17% 

10% 

12% 

Feminino 

(n=566) 

51 % 

49% 

Masculino da pop . 
metrop. do Rio de Ja-

neiro 

12,8% 

12,7% 

12.8% 

12,0% 

10,6% 

9, 1% 

6,9% 

6, 1% 

5,2% 

4,4% 

3,1% 

4 ,1% 
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Cônjuge Evangélico segundo Denominação 

Assembl éia Bati sta Uni versal Hi stóri cas Renova- Outras 
de Deus do Reino das Pente-

de Deus costa is 

(n=4 11 ) (n=245) (n=2 18) (n= 123) (n=98) (n=237) 

Si m 72% 69% 44% 68% 69% 64% 

Não 28 % 3 1% 56% 32% 3 1% 36% 

Fo nte: Novo Nascimento- ISER 

Idade que casou por Denomin ação 

Assembl éia de Deus I Bati sta/ Renovadas/ Uni versal do Rei-
Outras Pentecostais Hi stóri cas no de Deus 

(n=648) (n=466) (n=2 18) 

Até 18 anos 29,6 20,7 

De I 9 a 22 anos 35 ,3 36,3 

De 23 a 26 anos 19,6 25,7 

Mais de 27 anos 15,5 17,3 

Fonte: Novo Nascimento- I SER 

Pais que deti nem horári o certo para os fi lhos (5 a I! anos) 

To mar banho 

Assistir TV 

Dormir 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 
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58% 

54% 

47 % 

32,8 

37 ,5 

18,8 

10,9 



Número médio de filhos tidos por mulheres evangélicas 

N° de fi
lhos tidos 

Outras Pen- Assembléia 
tecostais de Deus 

3,69 3,49 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 

Número ideal de filhos 

Renovadas Assembléia 
de Deus 

Até 2 fi- 74% 71 % 
lhos 

De 3 a 4 25% 26% 
filhos 

Mais de 5 2% 3% 
filhos 

Fonte: Novo Nascimento- IS ER 

Renova
das 

3, 16 

Batista 

67% 

32% 

1% 

Batista Universal do Hi stóri -
Reino de cas 

Deus 

2.96 2,86 2,76 

Universal Outras Pen- Hi stóri-
do Reino tecostais c as 
de Deus 

62% 62% 58% 

35% 30% 36% 

3% 8% 6% 

Mulheres casadas que utilizam métodos anti concepcionais 

Hi stóricas Universal do 
Rei no de Deus 

Batista Renovadas Assembléia Outras Pente-
de Deus costais 

8 1% 78% 76% 72% 7 1% 68% 

Fonte: Novo Nascimento- ISER 
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Sexo é ... 

Assembléia Outras Renova- Hi stóricas Universal Bati sta 
de Deus Pentecos- das do Reino 

tais de Deus 

Sacriff- 8% 9% 2% 6% 4% 2% 
cio/obrigação 

Necessidade 54% 48% 44% 40% 43% 45% 
biológica 

Fonte de 38% 43% 54% 54% 53 % 53 % 
alegria 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Participação na campanha eleitoral 

Batista e Uni versal Assembléia,Outras Pentecostais e 
Hi stóricas Renovadas 

Orou pelas eleições 

Orou pelo candidato 

Colocou cartazes 

72% 

43% 

10% 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Princípios que orientam o voto 

59% 

56% 

23% 

63 % 

39% 

16% 

Assembléia/ Ou- Bati stas e Uni versal 

Candidato que seja evangélico 

Candidato que tenha boas idéias políticas 

Votar em um candidato que traga 
melhori as para minha vida 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 

Eleições Presidenciais 1994 

Candi dato 

Fern ando Henrique 

Lul a 

Outros 

Brancos/ Nulos 

Fonte: Novo Nascimento- !SER 
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tras Pentecostais I Hi stóri cas 
Renovadas 

37% 

43 % 

19% 

Eleitores RJ 

42,0 

19,0 

32,0 

7,0 

35% 

52% 

13% 

57% 

23% 

20% 

Eleitores Evangéli cos 

43,0 

13,0 

36,0 

8,0 
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O Instituto de Estudos da Religião 
(ISER), responsável pela pesqui

sa "Novo Nascimento- Os Evangéli
cos em Casa, na Igreja e na Politica", foi 
criado na década de 70, por pesquisa
dores interessados nas relações entre 
religiosidade e transformação social. Na 
década seguinte, a instituição incorporou 
dezenas de projetos de intervenção, com 
incentivo de agências ecurnênicas. Criou, 
assim, urna marca original que combina 
comprometimento social e inserção no 
mundo acadêmico. 

No presente, o ISER também desen
volve pesquisas sobre violência, ecolo
gia e organizações da sociedade civil. 
Mesmo ao tratar de temas diversos, o 
ISER considera a religião urna variável 
importante para compreender proces
sos de ruptura e de integração social. 
Para além dos fundamentalismos, are
ligião motiva a constituição de redes de 
solidariedade e se apresenta como urna 
fonte doadora de sentido à vida. 

Ao publicar este trabalho do ISER, a 
MAUAD Editora traz ao público os 
resultados de uma pesquisa original e 
abrangente como poucas já produzi
das na América Latina. 

A pesquisa foi coordenada pelo antro
pólogo Rubem Cesar Fernandes, Se
cretário Executivo do ISER, e teve por 
pesquisadores Leandro Piquet Carnei
ro, Cecília Mariz e Clara Mafra. Este 
livro também apresenta comentários 
críticos à pesquisa dos antropólogos 
Pierre Sanches e Otávio Velho, reco
nhecidos estudiosos das transformações 
recentes no campo religioso brasileiro. 



Novo 
NASCIMENTO 

A 
s igrejas evangélicas crescem por todo o Brasil. Seus fiéis , em 
sua grande maioria, não nasceram evangélicos. Vêm sobretudo 
do catolicismo, embora uma parcela bem menor venha da 

umbanda. O Rio de Janeiro é hoje o Estado menos católico do Brasil. 
No início de 1992, o ISER realizou o Censo Institucional Evangélico, 
constatando um surpreendente ritmo de crescimento de templos. Pos
teriormente, em 1994, também sob a coordenação do antropólogo 
Rubem Cesar Fernandes, foi desenvolvida a pesquisa "Novo Nasci
mento- Os Evangélicos em Casa, na Igreja e na Política", que reve
lou algumas das principais tendências existentes no meio evangélico. 
Este livro está baseado nesta pesquisa: considera 53 denominações, 
apresenta um perfil dos fiéis evangélicos e analisa suas opiniões sobre 
a vida nas igrejas, sobre questões morais e afetivas, sobre a participa
ção na vida cívica e política. Não se trata de um livro apenas dirigido 
aos especialistas no assunto. É verdade que membros de igrejas evan
gélicas e militantes de movimentos cristãos também encontrarão nesta 
obra rico material para reflexão pastoral. Mas, sem dúvida, este é um 
livro para quem se interessa pelas transformações recentes da cultura 
e da sociedade brasileira. 

ISBN B!i-B!i?!iS-?9-51 

. m~1~ ~~~~~~ 


	imagem0001
	imagem0002
	imagem0003
	imagem0004
	imagem0005
	imagem0006
	imagem0007
	imagem0008
	imagem0009
	imagem0010
	imagem0011
	imagem0012
	imagem0013
	imagem0014
	imagem0015
	imagem0016
	imagem0017
	imagem0018
	imagem0019
	imagem0020
	imagem0021
	imagem0022
	imagem0023
	imagem0024
	imagem0025
	imagem0026
	imagem0027
	imagem0028
	imagem0029
	imagem0030
	imagem0031
	imagem0032
	imagem0033
	imagem0034
	imagem0035
	imagem0036
	imagem0037
	imagem0038
	imagem0039
	imagem0040
	imagem0041
	imagem0042
	imagem0043
	imagem0044
	imagem0045
	imagem0046
	imagem0047
	imagem0048
	imagem0049
	imagem0050
	imagem0051
	imagem0052
	imagem0053
	imagem0054
	imagem0055
	imagem0056
	imagem0057
	imagem0058
	imagem0059
	imagem0060
	imagem0061
	imagem0062
	imagem0063
	imagem0064
	imagem0065
	imagem0066
	imagem0067
	imagem0068
	imagem0069
	imagem0070
	imagem0071
	imagem0072
	imagem0073
	imagem0074
	imagem0075
	imagem0076
	imagem0077
	imagem0078
	imagem0079
	imagem0080
	imagem0081
	imagem0082
	imagem0083
	imagem0084
	imagem0085
	imagem0086
	imagem0087
	imagem0088
	imagem0089
	imagem0090
	imagem0091
	imagem0092
	imagem0093
	imagem0094
	imagem0095
	imagem0096
	imagem0097
	imagem0098
	imagem0099
	imagem0100
	imagem0101
	imagem0102
	imagem0103
	imagem0104
	imagem0105
	imagem0106
	imagem0107
	imagem0108
	imagem0109
	imagem0110
	imagem0111
	imagem0112
	imagem0113
	imagem0114
	imagem0115
	imagem0116
	imagem0117
	imagem0118
	imagem0119
	imagem0120
	imagem0121
	imagem0122
	imagem0123
	imagem0124
	imagem0125
	imagem0126
	imagem0127
	imagem0128
	imagem0129
	imagem0130
	imagem0131
	imagem0132
	imagem0133
	imagem0134
	imagem0135
	imagem0136
	imagem0137
	imagem0138
	imagem0139
	imagem0140
	imagem0141
	imagem0142
	imagem0143
	imagem0144
	imagem0145
	imagem0146
	imagem0147
	imagem0148
	imagem0149
	imagem0150
	imagem0151
	imagem0152
	imagem0153
	imagem0154
	imagem0155
	imagem0156
	imagem0157
	imagem0158
	imagem0159
	imagem0160
	imagem0161
	imagem0162
	imagem0163
	imagem0164
	imagem0165
	imagem0166
	imagem0167
	imagem0168
	imagem0169
	imagem0170
	imagem0171
	imagem0172
	imagem0173
	imagem0174
	imagem0175
	imagem0176
	imagem0177
	imagem0178
	imagem0179
	imagem0180
	imagem0181
	imagem0182
	imagem0183
	imagem0184
	imagem0185
	imagem0186
	imagem0187
	imagem0188
	imagem0189
	imagem0190
	imagem0191
	imagem0192
	imagem0193
	imagem0194
	imagem0195
	imagem0196
	imagem0197
	imagem0198
	imagem0199
	imagem0200
	imagem0201
	imagem0202
	imagem0203
	imagem0204
	imagem0205
	imagem0206
	imagem0207
	imagem0208
	imagem0209
	imagem0210
	imagem0211
	imagem0212
	imagem0213
	imagem0214
	imagem0215
	imagem0216
	imagem0217
	imagem0218
	imagem0219
	imagem0220
	imagem0221
	imagem0222
	imagem0223
	imagem0224
	imagem0225
	imagem0226
	imagem0227
	imagem0228
	imagem0229
	imagem0230
	imagem0231
	imagem0232
	imagem0233
	imagem0234
	imagem0235
	imagem0236
	imagem0237
	imagem0238
	imagem0239
	imagem0240
	imagem0241
	imagem0242
	imagem0243
	imagem0244
	imagem0245
	imagem0246
	imagem0247
	imagem0248
	imagem0249
	imagem0250
	imagem0251
	imagem0252
	imagem0253
	imagem0254
	imagem0255
	imagem0256
	imagem0257
	imagem0258
	imagem0259
	imagem0260
	imagem0261
	imagem0262
	imagem0263
	imagem0264
	imagem0265
	imagem0266
	imagem0267
	imagem0268

