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RESUMO

O trabalho CRISTÃS E O GUARDA-ROUPAS: Como se da a Construção das
formas  de  vestir-se  entre  as  Mulheres  na  Igreja  Assembleia  de  Deus  Ministério
Filadélfia, discute  a  relação  entre  moda  e  as  religiões,  em  especial  a  religião
evangélica intitulada Assembleia de Deus. Não tendo como objetivo comprovar ou
negar a existência de um ser supremo ou apoiar alguma forma de vida sacerdotal,
apenas busca de forma metodologia analisar as influencias que a cultua religiosa da
Assembleia de Deus Ministério Filadélfia pode ser útil  para estudos das relações
sociais. Visando demonstrar por meios estatísticos como as formas de socialização
são realizadas por uma infinidade de processos cotidianos e como a maneira de
vestir  denuncia uma série de fenômenos clássicos da interação social  tais como:
hierarquia, poder, prestígio, dominação. Uma visão crítica dos processos sutis e nem
tanto sobre como as mulheres são instadas a ostentar um tipo de roupa adequada
às  diversas  funções  que  desempenham  na  religião,  sobretudo  os  papéis  mais
subalternos.

Palavras-chave: Moda Cristã; Relações Sociais; Cotidiano; Poder e Prestigio



RESUMEN

El cristiano y el trabajo ROPA DE PORTERO: A partir de la construcción de
formas de vestir entre las mujeres de Dios Iglesia Asamblea Ministerio de Filadelfia,
se analiza la relación entre la moda y religiones, especialmente la religión evangélica
Asamblea titulado de Dios. No es el objetivo de probar o negar la existencia de un
ser supremo o apoyar alguna forma de vida sacerdotal, sólo la búsqueda manera
metodología  para  analizar  la  influencia  que  el  culto  religioso  de  la  Asamblea
Filadelfia Ministerio Dios puede ser útil para el estudio de las relaciones sociales.
Con el objetivo de demostrar que, gracias estadística las formas de socialización se
llevan a cabo por una multitud de procesos cotidianos y como una manera de vestir
denuncia una serie de fenómenos clásicos de la interacción social,  tales como la
jerarquía, el poder, el prestigio, la dominación. Una visión crítica del proceso sutil y
no tanto acerca de cómo se anima a las mujeres a llevar un tipo de ropa adecuada a
las diferentes funciones que desempeñan en la religión, en especial los papeles más
baja categoría.

Palabras clave: Moda cristiana; Las relaciones sociales; todos los días; Poder
y Prestigio
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INTRODUÇÃO

Ultimamente  o  tempo  passa  de  forma  acelerada,  as  demandas  e

responsabilidades cotidiana nos tomam horas, milhares de informações nos chegam

com  uma  velocidade  assombrosa  e  consequentemente,  acabamos  por  aceitar

grande parte das nossas relações como algo dado, sem variação, causa ou relações

com as demais coisas. O que acaba contribuindo para que não ocorram maiores

questionamentos das formas de convívio humano com o meio e seus semelhantes.

O senso comum, as leis, as normas de conduta, nos passam uma ideia de perfeita

estabilidade e uniformidade entre nossas relações, contudo por meio das ciências

sociais,  em  especifico  a  sociologia  que  defenderemos  nesse  trabalho,  o

questionamento as formas de relacionar-se tomam mais prático e complexo.

Não que apenas cientistas sociais são capazes de desenvolver uma profunda

reflexão da vida cotidiana, mas grande parte das questões que não são percebidas

aos indivíduos pertencentes a sociedade são problematizadas de forma quase que

instantânea,  algumas vezes,  por aqueles que dedicam a vida a uma espécie de

vocação a problematizar o cotidiano.

Neste  trabalho,  algo  tão  comum  como  escolher  o  que  vestir  nos  é

apresentado de forma a nos fazer pensar sobre as concepções que temos na hora

de  nos  vestir  e  como,  consequentemente,  entendemos  a  imagem  que  o  outro

individuo ‘montou’ para si como sendo parte de suas concepções e relações sociais.

O que para alguns é feito de forma aleatória sem muita preocupação, acaba por se

mostrar cheio de identidades sociais que estão para além de uma simples escolha

impensada,  se  é  que  existe  algo  que  não  tenha  uma  origem  em  construções

relacionais. O vestir-se representa de alguma forma o EU, mas esse EU dependerá

também de onde o individuo estiver inserido. Como desenvolvemos diversos papeis,

a variação dos trajes pode assumir diversas formas profundamente desconexa uma

as outras.

O  que  está  em  questão  aqui  não  será  a  forma  psicológica  que  esses

indivíduos usam para agirem, mas sim quais impactos sociais fazem com que cada

um modifique suas formas já preestabelecidas para ser inserido ao meio. De forma

ainda  mais  especifica,  pesquisaremos  as  formas  em  que  a  religião  protestante
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exerce essa influência nas mulheres que seguem seus dogmas. Não com o intuito

de definir  se  esses padrões são necessários  ou não nem que devem continuar

sendo  perpetuados,  pois  nossa  pesquisa  se  resguardará  de  todas  e  quaisquer

tentativas  de  modificar  o  campo,  tendo  apenas  a  motivação  de  analisar  as

interações cotidianas para aprofundar um maior conhecimento de como o religioso

pode modificar de forma externa o indivíduo.

Não  seria  possível  identificar  todas  as  formas  com  que  cada  mulher  se

adequá  a  essas  padronizações,  porém  buscamos  destacar  apenas  duas  em

questão: o status e a vocação. Por terem sido mais presentes nos casos, essas

duas vertentes serão discutidas na medida que forem surgindo comprovações das

mesmas por meio dos relatos em entrevistas realizadas. Já que é clara a falta de

padronização nos efeitos não consideramos como foco relatos pontuais. Além disso,

pelas amostras realizadas nessa pesquisa, pode se fazer uma relação com o status

e a vocação que aparecem em outros meios sociais onde mulheres ou homens,

religiosos ou não, se adéquam, seja na forma de vestir ou para outras interações.

No presente estudo iremos expor algumas das relações sociais de poder que

ocorre durante o ensinamento das maneiras de vestir das mulheres evangélicas da

Assembleia de Deus Ministério Filadélfia. Cuja igreja pesar de ter menos de vinte

anos de existência, já é referencia entre as demais igrejas de mesma denominação

ou não, que estão na localidade. Seja por sua grandeza literal, no que diz respeito a

imponência do seu templo sede e dos demais; como por seu constante crescimento

em quantidade de membros e  o  alto  poder  aquisitivo.  Liderada  atualmente  pelo

Pastor Lemuel Francisco de Souza, esta igreja já conta com mais de mil membros

apesar de ter enfrentado problemas eclesiásticos com o antigo pastor presidente.

Fato  ao  qual  demostraremos  mais  adiante,  quando  a  história  da  igreja  estiver

especificamente em questão.

De maioria feminina (segundo cadastro de membros), a igreja observada é

um ótimo campo para perceber como a roupa exerce uma espécie de poder sobre

pessoas religiosas, sobre tudo nas mulheres. Assim com métodos de observação

analisaremos até que ponto a mudança de hábitos ocorre e em quais medidas são

obedecidas essas formas padronizadoras.



14

A IMPORTÂNCIA DA RELIGIÃO NA VIDA SOCIAL

No livro “Sociologia das Religiões” o autor  Weber concentrou a sua atenção

nas religiões ditas mundiais, aquelas que atraíram um grande número de crentes e

que afetou em grande medida, o curso global da história. Não  havia intensão de

defini o que é a religião, pois isso é algo impossível segundo o mesmo. Pelo menos

não no que se trata de uma ‘essência’ mas definir a quais seus ‘efeitos’ e ‘condições’

implicariam  em  comportamentos  sociais  de  determinados  meios  sociais,  o  qual,

segundo ele, é por meio dessas vivencias subjetivas que conseguiremos entender

melhor  as  concepções  e  formalidades  que,  cada  indivíduo  dará  sentido  a  suas

formas  de  relacionar-se  com outros  e  o  meio.  O  autor  destinou  sua  atenção  à

relação existente entre a religião e as mudanças sociais,  pois acreditava que os

movimentos inspirados na religião podiam produzir grandes transformações sociais,

dando o exemplo do Protestantismo.

As  concepções  religiosas,  para  weber  são  cruciais  e  originárias  das

sociedades humanas, pois o homem, como tal,  de certa forma sempre esteve à

procura de sentido e de significado para a sua existência;  não simplesmente de

ajustamento emocional, mas, de uma espécie de segurança cognitiva ao enfrentar

problemas de sofrimento e morte. Procura-se na religião signos de transcendência e

de esperança. O autor preocupa-se em destacar a integração racional dos sistemas

religiosos mundiais e não apenas o calvinista (objeto especial dos seus estudos),

como  resposta  aos  problemas  básicos  da  condição  humana:  “contingência,

impotência e escassez”.

Assim sendo, qual seria a Função da Religião? Weber justifica que unicidade

de  qualquer  realidade  histórica  é  fruto  de  um  conjunto  de  ações  de  indivíduos

guiados por intenções e motivações subjetivas. O interesse de Weber pela religião

não  se  explica  assim  por  uma  preocupação  ou  curiosidade  específica  pelo

fenômeno. A religião interessa a Weber na medida em que ela é capaz de formar

atitudes e disposições para aceitar ou rejeitar determinados estilos de vida ou para

criar.  A importância  dada por  Weber  à  subjetividade e  intencionalidade dos atos

sociais nos ajuda, portanto, a entender sua dedicação ao estudo da religião.
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Weber afirma que o sucesso do capitalismo depende em parte da disposição

dos  homens  em  adotar  certos  tipos  de  conduta  racional.  A  religião,  enquanto

elemento historicamente fundamental na conduta humana nas diferentes sociedades

se torna um tema de pesquisa importante. Através dela se poderia em certa medida

“compreender”  os  motivos  e  intenções de um conjunto  de ações sociais.  Assim,

quando observa que o sucesso do capitalismo moderno requer um novo estilo de

vida,  Weber passa de seus estudos de economia propriamente dita,  para os de

religião. Julga que a religião pode ajudar a entender por que alguns indivíduos se

dispuseram a abandonar o estilo de vida herdado dos seus pais e outros não. A

sociologia  da  religião  de  Weber  emerge,  portanto,  desse  seu  interesse  sobre  o

surgimento do capitalismo. O protestantismo, para ele, teria criado um estilo de vida,

um ethos que teria uma afinidade eletiva com o modo de produção capitalista.

Ao levar seus fiéis a se dedicar de forma ascética ao trabalho secular, o

protestantismo teria criado uma mão de obra que se motivava para produção de

riquezas  e  para  a  poupança  antes  mesmo  do  sistema  capitalista  ter  força  e

autonomia  para  gerar  a  sua  própria  motivação.  A ascese  e  a  disciplina  para  o

trabalho em si não eram inovações protestantes. A ascese na tradição católica levou

muitos a viver em mosteiros totalmente dedicados a orações e ao trabalho, longe

dos  prazeres  mundanos,  mas  como  estavam  retirados  do  mundo,  criavam  sua

sociedade  própria,  não  afetavam  a  sociedade  mais  ampla.  Já  o  protestantismo

exigia o ascetismo de todos os fiéis, pois pregava uma ascese no mundo.

Weber enfatiza que a religião é um forte mecanismo capaz de formar atitudes,

por meio das relações sociais. E com o intuito de compreender como surgiu e se

propagou a racionalidade, encontra na religião, uma explicação para esta indagação.

Por isso, o protestantismo passou a ser para ele, um forte indicador para entender a

racionalização econômica.  No dizer  de  Cecília  Loreto  Mariz  Weber  ao  comparar

diferentes  civilizações  descobre  um  denominador  comum,  para  explicar  a

racionalidade econômica, sobretudo, por meio das práticas religiosas, constituindo

assim, uma matriz cultural do Ocidente.

É certo, portanto, que Weber ao procurar compreender o funcionamento do

capitalismo no Ocidente encontra neste, uma forte ligação com a religião. Embora, o

seu objetivo, não consiste em dizer que o capitalismo seja fruto do protestantismo.

No entanto, ele estudou a relevância social das formas religiosas da vida. Para ele, o
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ponto  de  partida  da  história  religiosa  da  humanidade  é  um  mundo  repleto  do

sagrado.

Weber concentrou a sua atenção nas religiões ditas mundiais, aquelas que

atraíram um grande número de crentes e que afetou, em grande medida, o curso

global da história. Teve em atenção à relação entre a religião e as mudanças sociais,

defendendo  que  os  movimentos  inspirados  na  religião  podiam  produzir  grandes

transformações sociais, dando o exemplo do Protestantismo. A sua abordagem em

relação à religião o afasta de Marx e de Durkheim que viam esse fenômeno como

força basicamente integrativa e conservadora. Ao apontar para a possibilidade de

mudança  social  através  do  carisma  e  da  religião,  Weber  não  nega  o  papel

conservador  dessa  última.  Em  suas  análises  históricas  de  diferentes  grupos  e

movimentos religiosos se pergunta em que circunstâncias as motivações religiosas

levam a rupturas com o modo de vida e sociedade dominantes e em que outras

apenas os reforçam.

Vale ainda lembrar que, de acordo com Weber, mudanças históricas é fruto de

lutas entre grupos de interesses distintos, principalmente entre os especialistas em

cada esfera de vida. Assim, a religião é estudada como um campo plural de tensões

e possibilidades diversas. Essas tensões são fruto de circunstâncias específicas e

conflitos de interesses de ordem material e ideal. O ethos do puritano, por exemplo,

é um dos fatores que permitem a compreensão do surto do capitalismo introduzido,

em  muito  por  ele,  no  mundo  do  trabalho.  Weber  diz  que  o  êxito  de  muitos

protestantes em assumir os principais cargos das empresas, numa visão ampla feita

por ele, sobretudo, na Alemanha demonstra que há uma ligação entre o sucesso

econômico  e  a  profissão  de  fé  na  religião.  É  neste  sentido  que  ele  compara  o

capitalismo a uma empresa a qual têm como objetivo central conseguir o máximo de

lucro possível para atingir através da organização racional seus objetivos. Em sua

análise sociológica da religião, ele constata que a ascese na tradição católica levou

muitas pessoas a viverem nos mosteiros, dedicando-se ao trabalho e a oração. Esse

estilo de vida fez com que se criasse um mundo separado. Esse modelo de ascese,

contudo, pertencia a um grupo exclusivo.

Por outro lado, o protestantismo exigia a ascese de todos; não em mosteiros,

mas no mundo. Segundo Weber Lutero utiliza o conceito Beruf (chamado de Deus) e

explica que cada indivíduo é convidado a desenvolver sua vocação dada por Deus.
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Percebe-se que há um rompimento com o modelo apresentado pelo catolicismo. O

trabalho, portanto, desempenhado pelo protestante é dom de Deus em sua vida e,

cabe a ele desenvolver cada vez mais este dom, conhecido como vocação. Então, o

que agrada a Deus, não está, portanto, relacionado com a moralidade intramundana

pela  ascese  monástica,  mas  sim,  exclusivamente,  em  cumprir  com  os  deveres

intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo na vida, a qual por isso

mesmo se torna a sua ‘vocação profissional.

Assim  sendo,  Weber  diz  que  a  “vocação  profissional”  em  Lutero  está

relacionada com os deveres do mundo. Dado a isto, ele ensina que a crítica mais

substanciosa de Lutero em relação à conduta monástica, está, portanto, no fato de

ser “produto de uma egoística falta de amor que se esquiva aos deveres do mundo”.

A religião nesta perspectiva tem como objetivo expressar o sentido da justificação

perante Deus tem o seu valor expresso somente no agir e no fazer. A ligação entre o

conceito de vocação em Lutero e a religião, no dizer de Weber está no fato de: “A

Vocação é aquilo que o ser humano tem de aceitar como desígnio divino, ao qual

tem de ‘se dobrar’-essa nuance eclipsa a outra ideia também presente de que o

trabalho profissional  seria  uma missão,  ou  melhor, a  missão dada por  Deus”.  É

preciso,  dizer,  portanto,  que  mesmo  havendo  ligação  ente  êxito  profissional  e

econômico com o conceito de vocação em Lutero, Weber não afirma que o “espírito

capitalista”, por exemplo, seja analisado somente como fruto advindo da Reforma.

Dito de outra maneira, algumas práticas capitalistas, em seu dizer, era mais antiga

que  a  Reforma.  “Trata-se  apenas  de  averiguar  se  e,  até  que  ponto,  influxos

religiosos contribuíram para a cunhagem qualitativa e a expansão desse espírito

mundo afora, e quais são os aspectos concretos de cultura assentada em bases

capitalistas que remontam àqueles influxos”.

Weber ao analisar o código de ética de Benjamim Franklin percebe que está

imbuído  neste  um espírito  capitalista,  no  sentido  de  ter  e  ter  sempre  mais.  Ele

postula, contudo, que o trabalho como fim em si mesmo demonstra que por trás

dessa  mentalidade  está  implícita  a  consequência  de  uma educação  religiosa.  A

religião  nesta  visão  puramente  social  desperta  no  indivíduo  um  sentimento  de

realização  no  trabalho.  “Essa  consideração  relativa  ao  capitalismo  no  presente

mostra-nos mais uma vez como vale a pena indagar de que modo foi possível se
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formar  já  em sua tenra  idade essa conexão  entre  capacidade de adaptação ao

capitalismo e fatores religiosos.”

Um segundo modelo encontrado por Weber para explicar o êxito do “espírito

capitalista” está na origem e na expansão do calvinismo. Segundo ele, em Calvino,

por exemplo, o trabalho social tem como meta aumentar a glória de Deus. Segundo

Weber o calvinismo serviu de modelo para outras denominações religiosas, mesmo

havendo uma fundamentação doutrinal diferente, mas igual coerência ascética. Em

seu dizer, o Pietismo, o Metodismo e as seitas Anabatistas e Batistas receberam

influências do calvinismo, mesmo com algumas diferenças, sobretudo, acerca da

predestinação. Max Weber explica que um dos pontos da doutrina calvinista consiste

em dizer que cada tempo é valioso, porque cada hora perdida é subtraída ao serviço

em honra a Deus.

Cabe, portanto, ao homem empregar todas as suas energias em prol desta

glorificação; porque quem não trabalha é porque não tem a graça de Deus agindo

nele. Em outras palavras: “A falta de vontade de trabalhar é sintoma de estado de

graça  ausente”.  Weber  explica  que  em  muitos  países,  em  que  predominou  a

presença do calvinismo, por exemplo, na Holanda, por mais que tenha havido uma

presença somente de sete anos, mesmo assim, foi o tempo suficiente para levar as

pessoas a acumular capital.  A religião, como vem sendo apresentada, demonstra

segundo  Weber  que  esta  desperta  nos  indivíduos  uma  tendência  de  uma  vida

burguesa,  isto  é,  a  tendência  à  conduta  de  vida  burguesa.  Em seu  dizer,  esta

mentalidade pode ser comparada ao “homo economicus” moderno.

Percebe-se, portanto, que Weber ao realizar uma ampla análise sociológica

acerca  do  papel  da  religião  nas  relações  sociais,  e  consequentemente  na  vida

política de cada um, encontra tanto no protestantismo, como no calvinismo alguns

elementos  que  ajudam  a  compreender  alguns  traços  mentores  da  “origem  do

capitalismo”  no  Ocidente.  Portanto,  seu  objetivo  consiste  em  dizer  que  o

protestantismo e o calvinismo teriam proporcionado um estilo de vida, ou seja, um

ethos que traz em seu bojo uma ideia eletiva em conjunto apresentado pelo modelo

capitalista. Weber quis provar que as concepções religiosas são, efetivamente, um

determinante  da  conduta  econômica  e,  em consequência,  uma das  causas  das

transformações  econômicas  das  sociedades.  Dessa  forma,  o  capitalismo estaria
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motivado  e  animado  por  uma  visão  de  mundo  específica  de  um  tipo  de

protestantismo que na sua ação social favoreceu a formação do regime capitalista.

Para  Weber,  as  concepções  religiosas  eram  cruciais  e  originárias  das

sociedades humanas, pois o homem, como tal, sempre esteve à procura de sentido

e de significado para a sua existência; não simplesmente de ajustamento emocional,

mas de segurança cognitiva ao enfrentar problemas de sofrimento e morte. Procura-

se  na  religião  signos  de  transcendência  e  de  esperança.  Assim,  Weber  estava

preocupado em destacar a integração racional dos sistemas religiosos mundiais e

não  apenas  o  calvinista,  como  resposta  aos  problemas  básicos  da  condição

humana: “contingência, impotência e escassez”.

Weber  mostra  que  as  religiões,  ao  criar  respostas  a  tais  problemas  –

respostas que se tornam parte da cultura estabelecida e das estruturas institucionais

de  uma sociedade –,  influem de maneira  mais  íntima nas atitudes práticas  dos

homens  com  relação  às  várias  atividades  da  vida  diária.  Com  isto,  Weber

considerava  que,  ao  problema  humano  do  sentido  e  significação  existencial,  a

religião, de maneira eficaz, oferecia uma resposta final. Por conseguinte, como já

afirmamos,  ela torna-se, pela forma institucional  que assume um fator causal  na

determinação da ação. No caso específico do protestantismo, a sua força é vista

como  indispensável  (mas  não  a  única)  para  o  surgimento  do  fenômeno  da

modernidade  ocidental,  com seus  valores  inerentes  de  individualismo,  liberdade,

democracia, progresso, entre outros.

Portanto, segundo a teoria de Weber, religião é uma das fontes causadoras

de  mudanças  sociais.  Para  ele,  o  processo  de  racionalização  religiosa  ou  de

“desencantamento do mundo” culminou no calvinismo do século XVII e em muitos

outros  movimentos,  chamados  por  ele  de  “seitas”.  Desse  momento  em  diante,

procurou-se assegurar a salvação (temporal e eterna) não por meio de ritos, ou por

uma fuga mística do mundo ou por uma ascética transcendente, mas acreditando-se

no mundo pelo trabalho, pela profissão, pela inserção.

Portanto,  segundo  Weber,  o  capitalismo  é  definido  pela  existência  de

empresas cujo objetivo é produzir o maior lucro possível e cujo meio é a organização

racional do trabalho e da produção. É a união do desejo de lucro e da disciplina

racional que constitui historicamente o traço singular do capitalismo ocidental. Weber

quis demonstrar que a conduta dos homens nas diversas sociedades só pode ser
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compreendida dentro do  quadro da concepção geral  que esses homens têm da

existência. Os dogmas religiosos e sua interpretação são partes integrantes dessa

visão do mundo; é preciso entendê-los para compreender a conduta dos indivíduos

e dos grupos,  nomeadamente  o seu comportamento econômico.  Por  outro lado,

Weber quis provar que as concepções religiosas são, efetivamente, um determinante

da conduta econômica e, em consequência, uma das causas das transformações

econômicas das sociedades. Dessa forma, o capitalismo estaria motivado e animado

por uma visão de mundo específica de um tipo de protestantismo que na sua ação

social favoreceu a formação do regime capitalista.

1.1 Formas de Instrução e Correção

O que  está  em questão  propriamente  nesse  presente  trabalho  é  como a

religião pode interferir no sentido que cada uma dessas mulheres religiosas dá as

forma de vestir. O que antes não lhe era comum passa a ser por uma questão de

adequação,  a  ponto  de  algumas  mulheres  se  submeterem  a  essas  formas

estabelecidas na hora de vestir-se em todos os locais que frequentam ou apenas

quando vão ao templo religioso, e não quando estão se destinando a outros locais

comuns como escola e trabalho por exemplo. Já outras tornam esse padrão para

todos  os  ambientes,  assim demostrando  que  para  cada  caso  existe  uma forma

diferente  de  enxergar  essa  necessidade  que  lhe  é  imposta,  o  de  mudar  suas

concepções, no caso mais especifico, as suas formas de vestir  e é algo pessoal

apesar de sofrer influencia de um tipo ideal exigido.

A busca pela identificação com o novo ambiente torna se algo de primeira

instância. No ato da conversão de alguma mulher, instantaneamente surge outras

que já fazem parte da igreja para recepcioná-la. Abraços, apertos de mão e lágrimas

são bastante comuns, para não dizer indispensável, nesse momento. A partir  daí

todos os novos na fé são direcionados a uma outra sala para preencherem uma

ficha  com  dados  pessoais  padronizado,  que  servirão  para  conatos  futuros  e

acompanhamento  a  partir  daquele  momento.  Uma  das  diaconisas  presentes  no

momento  que  todos  preenchiam  a  ficha,  afirmou  que  tal  cadastramento  era  de

grande importância por dois motivos: o primeiro seria para identificar a qual área a
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pessoa morava e seguir a ficha da mesma para o setor responsável – a igreja fez o

mapeamento  da localidade e separou por  zonas,  assim destinando um pastor  e

demais ajudantes em grupos para aturem a acompanharem de perto os primeiros

passos na fé dos recém-chegados e para poder estar de forma mais presente nas

dos que estavam a mais tempo também.

Para a liderança da igreja estar próximo a seus fiéis tem apenas o intuito de

identificar melhor os conflitos vividos para instruir e aconselhar os que precisam,

evitado assim constrangimentos de que aluem exponha publicamente a toda igreja

suas necessidades; o segundo motivo era para identificar possíveis talentos e ajudar

a  desenvolvê-los.  Não  importa  se  a  pessoa  tenha  consciência  de  sua  vocação

religiosa, mas a liderança parte do princípio que todos são uteis e podem utilizar

algumas de suas habilidades para amplitude do número e solidificação dos fiéis. Não

importa se a própria pessoa identifica em si algo para ser utilizado, a liderança já

analisa seus conhecimentos e personalidade nem que seja de início, para colocá-la

em atividades a fim de se envolver naquilo que é sua vocação em ser.

1.2 Mulheres Corrigem Mulheres

No  que  diz  respeito  às  formas  de  transmissão  de  valores  referentes  às

noções de ‘próprio’ ou ‘impróprio’ para uma mulher dessa religião utilizar, podem ser

notadas algumas distinções nas formas em que homens e mulheres abordam as

fieis a fim de corrigi-las quando estão fora dos padrões adotados. De certo modo, os

homens falam pouco publicamente sobre isso. Eles se detêm apenas em colocar a

situação de modo geral desmiuçando pouco o assunto em questão e simplesmente

evitam a todo custo falar diretamente a uma mulher sobre suas roupas. Contudo,

alguns ao falar durante as reuniões sobre santidade ou algumas vezes sobre família,

chegam até a tocar no assunto expondo algumas situações de constrangimento ao

utilizar  roupas  indevidas,  mas  nada  muito  detalhado  sobre  o  que  pode  ou  não,

insistem sempre em ter bom senso ao escolher a roupa e não utilizar nada que

mostre o corpo ou chame atenção do sexo oposto.

É o que podemos notar em uma das entrevistas feitas com o pastor vice-

presidente da igreja pesquisada:
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“Definitivamente,  o  costume  de  cada  Igreja  deve  ser

respeitado, mas o nosso objetivo não é falar de usos e costumes,

mas  de  ética,  coerência  e  prudência.  Deve  se  ter  o  padrão  de

respeito e conduta... Dentre tantos anos há várias experiências em

que se necessita ter uma conversa com algum membro acerca de

sua vestimenta.  Ouvir  e  entender  o porquê da exigência.  Não há

distinção  entre  homens  e  mulheres.  Para  mim,  decência  não

conhece sexo, gênero melhor dizendo. Mas ‘Ninguém despreze a tua

mocidade;  pelo  contrário,  para  os  que  creem,  seja  exemplo  na

conversa,  na  conduta,  no  amor,  na  fé  e  pureza’  (1Timóteo  4.12.

Bíblia Sagrada NVI).”

Mesmo com o discurso e todas as demais possibilidades que o cargo lhe

permitiria em exortar as mulheres que utilizam roupas improprias, esse pastor afirma

preferir que, é ideal que outra mulher converse com a fiel em questão para que não

haja a especulação de um possível interesse e/ou evitar as disseminações desses

pensamentos  e  boatos.  Algumas  esposas  desses  homens  que  possuem  cargos

eclesiásticos  elevados  não  têm  envolvimento  nenhum  com  a  vida  sacerdotal,  e

essas  são  muitas  vezes  citadas  por  outras  fieis  para  justificar  a  utilização  dos

mesmos modos de vestir  de outrora e não se sentem nenhum pouco destoante

delas em ralação a estar apta a exercer a religião: “Se a esposa do presbítero pode

usar roupas curtas e justas, porque eu que só apenas membro não posso? Por isso não

vejo motivo de mudar. Me visto como me sinto bem e bonita” (Suellen, 23 anos)

Parece que de alguma forma as mulheres que são casadas com homens de

cargo eclesiástico não são exigidas a manterem um padrão tão rígido de roupas

tidas como descentes desde que essas não tenham cargos elevados. Mais uma vez

parece que há sim um padrão ideal para as mulheres, mas nem todas são cobradas

ou se adéquam a esse padrão da mesma forma. O pretender ou ter vocação pra um

cargo  eclesiástico  interfere  diretamente  no  grau  de  exigência  que  essa  mulher

sofrerá para corresponder ao tipo ideal  exigido de uma mulher  referencia.  Afinal

delas  é  esperado  que  seja  exemplo  em  muitos  aspectos,  inclusive  nesse  que

abordamos, precisam ser irrepreensíveis no que diz respeito a conduta e a princípios
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morais tradicionais da religião e a forma com que se vestem, é deveras observada e

tem um peso relevante para que seja o que denominam de padrão ideal, a fim de

que as demais possam seguir a mesma forma no traje.

Apenas em uma função não eclesiástica é possível notar o mesmo nível de

exigência a conservação dos padrões ideais:  as  ligadas a música.  Podendo ser

aquelas que apenas tocam ou cantam, mas se estão envolvidas de alguma forma

com os cânticos entoados durantes as reuniões, essas mulheres também são tidas

como referencia das demais e consequentemente se espera das mesmas roupas

que estejam condizente a de uma que exerça sacerdócio sendo alvo de constante

observação e cobranças para que não fujam do que está previamente determinado.

Inclusive uma dessas mulheres envolvidas com a música da igreja alega que até por

estarem  na  plataforma,  estão  sendo  observadas  de  outro  ângulo  e  as  roupas

precisam ser mais compridas pra não provocar quem lhe assiste: “Estamos no altar,

as pessoas olham para cima para nos ver e consequentemente nossos quadris e

todo nosso cormo fica mais a mostra. Por isso, é bom sempre estar vestida com o

máximo de deiscência possível”. (Aline, 26 anos)

Já as mulheres são bem mais claras quanto ao que pode e não pode ser

usado. Elas sempre estão “corrigindo” as outras para estarem condizentes com os

estereótipos de uma mulher santa que guarda seu corpo para o marido e por isso

não deve deixar  nada do seu corpo à mostra além do necessário.  Algumas das

reuniões feitas no templo são destinadas apenas para as mulheres, e são nelas que

todo qualquer e assunto é discutido para instruir a luz da bíblia as condutas, não

apenas espirituais,  mas também sociais e  morais.  Quando os ensinamentos são

feitos dessa forma mais geral e pública o ambiente é bem descontraído e todas se

divertem bastante ao ser relatado de fora quase que teatrais algumas situações de

possível  constrangimento.  Essa  mesma  forma  descontraída  segue  para  as

repreensões feitas de forma mais individual, pelo menos quando feito na presença

da pessoa em questão.

“Exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na

fé, no amor, e na constância; as mulheres idosas, semelhantemente,

que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a

muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas
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a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas,

operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para

que  a  palavra  de  Deus  não  seja  blasfemada”  (Tito  2.2-5.  Bíblia

Sagrada NVI).

É costume nessa igreja não ser muito presa a idade das fieis para lhes instruir

sobre as roupas descentes. Na verdade é considerado o tempo que ela está na

igreja  e ouve os conselhos das mais experientes.  Vale destacar que experiência

nesse caso não esta unicamente ligada à idade de nascimento, mas a do que eles

chamam de “novo nascimento”, isto é: há quanto tempo se converteu a religião e

está naquela igreja. Ou seja, quanto tempo de conversão essa mulher tem. Assim,

as  que  possuem  mais  qualificações  e  melhores  condutas  passam  por  uma

consagração  publica,  onde  os  de  cargo  eclesiástico  apresentam  aos  demais

membros  da  igreja  às  novas  pessoas  que  terão  a  partir  daquele  dia  a

responsabilidade de exercer funções específicas no templo. Depois de consagrada

uma das responsabilidades adquiridas é de ensinar aos demais os padrões de uma

vida cristã,  e  isso  tanto  inclui  as  formas de se  obter  a  salvação  da alma como

também as condutas sociais  e pessoais,  como a forma de vestir  apropriada por

exemplo.

A partir dai todas que têm cargo são responsáveis por instruir e repreender

quando for necessário.  Existem casos de mulheres maduras recém-chegadas na

igreja ser corrigida por uma bem mais nova no que se refere a idade de nascimento.

Quando isso ocorre essa diferença de idade nem é evada tão a sério, pois o que as

novas  convertidas  mais  querem é ser  aceita  e  vista  de  forma santa.  Ao  serem

entrevistadas algumas das mulheres afirmaram que apesar de no inicio acharem um

tanto radical as normas solicitadas pelas mais antigas com o tempo notaram que

começaram a se  policiar  mais quanto  a  maneira de vestir  de forma gradativa  e

acabou tornando algo mecânico como tempo. Por  fim essas mesmas que foram

repreendidas  dizem  estar  convencidas  com  as  formas  de  abordagem  e  com  a

necessidade de refletir sua nova vida também por meio da roupa é muito válido e

importante,  pois  como se trata  de  uma igreja  pentecostal,  em algumas reuniões

acontece manifestações do Espirito Santo (o mesmo que Deus pra eles), e quando
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isso ocorre o corpo da pessoa reage a ponto de ficar bem agitado. Nesse momento

de  euforia,  alguns  pulam,  outros  dançam  e  dependendo  da  intensidade  desses

momentos  pode  ocorrer  que  algumas  pessoas  caiam  no  chão  de  forma  não

intencional  e  caso suas roupas não estejam num certo  comprimento  certamente

algumas partes do corpo da pessoa seria possível visualiza. Mas mesmo que isso

ocorra, sempre uma mulher do corpo eclesiástico trata d providenciar rapidamente

um pedaço de tecido para cobrir a que caiu pra que não haja exposição.

1.3 O “Status Santo" e a Vocação

Como essas mulheres poderiam estar em qualquer outra igreja com dogmas

e doutrinas diferentes onde essa normatização das formas de trajar-se não é tão

restrita  a  ponto  de  ser  considerada  pré-requisito  a  fim  de  obter  posições  mais

elevadas dentro da igreja pesquisada. Assim devemos considerar outros possíveis

motivos pelos quais tais mulheres religiosas se submetem a doutrinação de suas

formas  de  vestir.  O  status  religioso  muito  provavelmente  é  que  seduz  e

consequentemente “atrair” a devoção das fieis no sentido de fazê-las modificarem

suas maneiras de trajar-se a fim de elevarem seu prestigio e terem maior destaque

não só no templo como também socialmente (visto que as maiorias dessas mulheres

convivem com outras religiosas no seu dia a dia), interferindo assim, de certa forma

no seu poder de influencia entre outras mulheres.

Definimos aqui o termo status como sendo um conjunto de direitos e deveres

obtidos por alguém em algum determinado grupo social. Podendo ser este status

atribuído, que independe da capacidade que o individuo tenha de obter esse status –

a exemplo os herdeiros de alguma monarquia—ou status adquirido que demanda

um esforço próprio para obtenção do mesmo, assim só aqueles que são detentores

de  certo  conhecimento  ou  habilidades  são  elegíveis.  No  mais,  muitas  vezes  se

percebe que determinadas circunstancias do cotidiano promovem indivíduos a uma

ascensão social independentemente de suas capacidades ou conhecemos, uma vez

que  o  mérito  está  em  outros  interesses  e  contatos  interpessoais  que  possam

possibilitar essa ascensão.



26

É  bem  comum  durante  algumas  conversas  dessas  mulheres  um  assunto

gerar  algum  tipo  de  divergência  de  opiniões,  inclusive  o  tema  abordado  neste

trabalho  esta  inclusa  nessas  discussões,  no  que  diz  respeito  às  formas  mais

corretas em conversar com aquelas que não estejam no padrão esperado. Quando

essas polêmicas surgem, a grande maioria das mulheres se posiciona de alguma

forma, mas é notória a influência que mulheres com cargos eclesiásticos exercem

através de sua fala, tendo em vista que, outra sem cargo eclesiástico muitas vezes

possui a mesma opinião sobre o tema abordado, contudo as que não concordam

simplesmente  ouvem sem dar  o  devido  crédito.  Já  quando as  que são de nível

hierárquico expressam o mesmo ponto de vista as que estavam contraria a tal visão

acerca  do  assunto,  simplesmente  começam  a  serem  menos  radicais  em  seus

posicionamentos ou simplesmente passam a defender aquele ponto de vista dizendo

terem entendido melhor a situação com o intuito de evitarem situações que possam

lhes gerar quaisquer conflitos com alguém da liderança.

Obviamente não é apenas essa motivação que produz o desejo de agalgar

níveis  hierárquicos  mais  elevados,  mas  não  podemos  deixar  de  destacar  essa

ambição tão aparente ao percebermos as distribuições espaciais e,  inclusive,  na

separação das formas de vestir. Outra hipótese a ser considerada é resultante de

dos relatos expostos na maioria das entrevistas, onde as mulheres que assumiram

ter  deixado  os  antigos estilos  de  roupas atribuem essa decisão a  uma vocação

religiosa  considerando,  algumas  vezes,  que  o  próprio  Deus  que  as  instruiu  a

proceder assim. Talvez essa hipótese seja a mais defendida por elas e segundo as

mesmas não existe nenhum arrependimento ou peso em ter abandonado, pois se

sentem melhor vestidas—no que diz respeito à moda geral que diz que é permitido

usar  tudo  com  consciência  do  que  seja  correto  pra  cada  tipo  de  corpo  e  com

medidas apropriadas – e até mesmo mais bonitas. Essa vocação para as mulheres é

algo não só voltado ao serviço no templo como também a sua vida completamente.
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BREVE RESUMO DA INFLUENCIA SOCIAL DA MODA E DO
CRESCIMENTO DO PROTESTANTISMO

Desde os primórdios o homem tenta de alguma forma proteger sua pele, seja

com tecidos de animais ou até mesmo com sofisticados tecidos da atualidade que

contam até mesmo com metais  ou pedras preciosas,  com o ouro,  por  exemplo.

Porém as roupas deixaram de ter a finalidade de apenas proteger a pele para ser

um fator de diferenciação sociocultural e até mesmo econômico. Vestir-se agora está

além  de  querer  simplesmente  proteger  o  corpo  e  passou  a  ser  um  modo  de

externalizar a identidade. O ser humano passou então a adornar seu corpo com

diferentes objetos e tecidos a fim de auto afirmar-se socialmente. Ou seja, ele se

"veste" com os símbolos específicos aos quais, o próprio individuo, acredita serem

necessários pra fazer com que os demais façam uma real leitura acerca de si. Como

afirma Patrícia  Sant'Anna no seu artigo  MODA:  UMA APAIXONANTE HISTÓRIA

DAS FORMAS, o individuo já tem uma intenção ao se trajar, pois:

"Ele  escolhe  o  que vestir.  É  uma seleção  da imagem da pessoa

como  ser  social,  conformando  uma  construção  visual  frente  à

sociedade, pois fala aos iguais, aos que pertencem ao mesmo grupo

e suas diferenças frente aos outros. O vestuário pode comunicar a

respeito de diferentes assuntos culturais, desde a religiosidade até

padrões  de  beleza,  passando  por  preceitos  morais,  tradições,

distinções de gênero, o que possibilita uma gama infinita de leituras"

(SANT'ANNA, Patricia. 2009).

A autora Cally Blackman em seu livro 100 Anos De Moda demonstra de forma

história e pratica como no que diz respeito às mulheres essa necessidade em se

vestir de acordo com suas ideologias é algo de uma forma geral mais visível do que

em homens. Em todos os povos, culturas e lugares, podemos notar uma pressão

maior  sobre  o  sexo  feminino  nos  modos  e  maneiras  de  se  trajar  Citação.  As

classificações relativas a descentes ou indecentes, condizentes ou desacordantes,

sempre estão mais ligadas as vestimentas das mulheres, dando a entender que elas
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são mais cobradas ao se vestirem a fim de transparecer certa característica de um

posicionamento  social,  por  meio  da  sua  aparência,  ou  mais  especificadamente,

como estão vestidas.

1.4 Construção Social da Moda

A moda significa costume e provém do latim modus. Nesse presente trabalho

apresentamo-la  como  sendo  algo  mutável  e  que  sempre  está  sempre  se

transformando e se reinventando. Ao longo da história a moda foi se configurando

como símbolo de poder, de status, de pertencimento a um determinado grupo. Ela

reflete os hábitos e valores de seu tempo, por isso, moda e comportamento sempre

andaram muito juntos. A roupa na época do renascimento ganhou um novo caráter

estético e alcançou uma nova condição social: diferenciar dos nobres plebeus. As

cortes  da  Europa  disputavam  em  estilos  e  tendências,  assim  quanto  mais

extravagante e elaborado fosse o traje, maior a importância de que o vestia como

Denise Pollini expõe em seu livro Breve História da Moda.

Surge  então  uma  nova  classe  social:  a  burguesia.  E  esses  burgueses,

homens ricos mais sem um título de nobreza copiava umas roupas da aristocracia

como quem anuncia “Eu também pertenço”. A Revolução Industrial tira de cena o

artesão  e  traz  a  produção  em  massa  de  peças  prontas,  padronizadas  e  mais

baratas.  Assim  a  industrialização  da  moda  transforma  a  roupa  em  um bem  de

consumo  acessível  para  muitos  originando  o  prêt  à  prendre:  pronto  para  levar;

pronto pra vestir. E os mais ricos acabam correndo aos modelos exclusivos  dos

ateliês de costura, da alta-costura na verdade, que se consolida no século 20.

Até os anos 50 a etiqueta e a moda,  tinham origem na alta-costura, e as

classes dominantes é que davam o tom da moda e ao comportamento, e dessa

maneira as tendências iam atingindo posteriormente ao prêt à prendre, e em seguida

ela atingia a maior parte da população, aquelas classes mais populares. A moda era

absolutamente  ditatorial  de  acordo  com a  autora  Pollini!  Os  costureiros  da  alta-

costura se reuniam e determinavam de que modo às pessoas iam se vestir. Pós-

segunda  guerra  mundial  Christian  Dior  (1905-1957),  um  homem  tímido  e
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aparentemente comum, transformou a maneira de se vestir feminino e criou o estilo

dos anos 50. Quando todos previam simplicidade e o conforto, ele propôs o luxo e a

feminilidade  extrema,  copiados  por  mulheres  do  mundo  inteiro.  A mundialmente

conhecida  grife  Christian  Dior  ainda  é  conhecida  como  modelo  de  luxo  e

sofisticação.

Figura 1: Christian Dior mostrando nova tendência do comprimento das saias

Fonte: https://modadesnuda.wordpress.com/2013/11/19/la-falda-midi-must-de-la-temporada/

Na imagem acima, o estilista Christian Dior está segurando uma fita métrica

partindo do chão até a o inicio da barra da saia de uma modelo para mostrar o quão

criterioso seria o padrão de comprimentos de saias e vestidos da época. Ele na

https://modadesnuda.wordpress.com/2013/11/19/la-falda-midi-must-de-la-temporada/
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época  afirmava  categoricamente  que  naquela  estação  a  barra  estará  a  40

centímetros do chão. Limitando assim a variação de comprimentos e não estava em

questão se ficasse bem ou não na pessoa que a usaria, o que importava é se você

estaria ou não na moda. Ou seja, se usaria demonstrando estar atualizada quanto a

tendências ou não. Não interessava o estado civil, idade, religião... Ou você usava

aquela padronização ou não estava na moda. O que representava a moda naquela

era você fazer parte de uma sociedade você se vestia pra estar igual aos outros pra

mostrar  que  você  pertencia  a  uma  determinada  sociedade.  A  moda  era  ser

confortável e o chique era ser elegante, e as formas de comportamento seguiam a

mesma priori das regras de etiqueta, as quais eram absolutamente rígidas, fazendo

que todos fossem aquilo ou eram pessoas que não pertenciam ao meio.

Em História e Sociologia da Moda: Evolução e Fenômenos Culturais, Renato

Nogueirol e Erika Thalita Navas Pires nos mostram uma nova maneira de vislumbrar

os anos 60, pois pelo mundo todo aconteciam às revoluções jovens, movimento de

contracultura seja sobre o comportamento, o feminismo e muitos outros movimentos

em que diversos jovens se posicionavam contra a obrigatoriedade de irem à guerra

e  de  seguir  padrões,  desse  modo  à  juventude  passou  a  existir  como  classe

consumidora. O surgimento das minis saias ocorre nessa época e revoluciona a

moda, inicialmente para jovens, mas em algum tempo passou a ser tendência em

todo o mundo e em várias faixas etárias.

Desse inicio de conceito social  a respeito da juventude passou a existir  a

moda informal possibilitando o surgimento do que conhecemos hoje como roupa

informal, pois antes desses acontecimentos históricos só existia uma maneira de se

vestir, e ela era totalmente formal independentemente de horário ou ocasião. Com

esses movimentos revolucionários que tinham combustível o questionamento, por

fim ocasionou uma rejeição de toda a formalidade imposta pela etiqueta, que era

considerada falta de autenticidade, uma forma de cárcere social. Foi o maior abalo

histórico da moda e de suas estruturas e mudando assim toda sua concepção e

sendo inteiramente revista e o consequentemente, os padrões de comportamento e

as regras de etiqueta também foram todas praticamente abandonados por serem

consideradas como uma coisa formal. A moda passou a representar não mais uma

sociedade, mas um modo de ver a vida, e determinava quem era de esquerda ou de
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direita; separava o ‘careta’ do revolucionário. Agora a moda era ser revolucionário e

o chique era ser rebelde.

Nos anos 90 o mundo da moda sofre um revés,  e  passa a ter  a  origem

inspiratória no coletivo. Quem faz as regras agora é a ‘rua’, é ela que faz com que a

moda chegue depois  no  prêt  à  prendre e  cheguei  à  alta-costura.  Atualmente  se

perguntarmos a qualquer costureira de alta-costura qual a origem da sua inspiração,

a grande maioria vão dizer que vem da rua. Podemos perceber que a rua então é

múltipla em formatos e feita de pessoas e de ideias distintas ocasionando então pela

primeira vez na moda, a existência em vez de uma só moldura ou duas grandes, ela

se  pluralizou.  A  globalização  provocou  uma  maior  expansão  da  comunicação

instantânea,  assim  a  informática,  os  celulares  e  computadores  começaram  a

contribuir com essa multiplicidade da vida social em todos os sentidos, e as pessoas

passaram a se dividir primeiro ou por tribos ou por individualidades. Ou seja, a moda

hoje ao contrário de mostrar como é uma sociedade ela mostra como é o indivíduo,

por ela ter se multiplicado e pulverizado a mesma ficou muito mais democrática e

inclusiva,  pois  uma  quantidade  maior  de  indivíduos  consegue  usufruir  de  suas

tendências agora, mais do que como era antigamente. Por outro lado ficou muito

mais  difícil  de  fazer  uma  leitura  da  moda  por  ela  ter  se  tornado  algo  de  mail

complexidade em expressão, a moda ficou muito mais complexa para se entender

porque até mesmo os indivíduos nesse caso perderam a segurança pessoal que era

se  preocupar  em vestir-se  como  todos  do  mundo,  agora  os  agentes  sociais  se

vestem para mostrar a sua personalidade.

Diante de tanta liberdade as regras de etiqueta surgem de problemas sociais

concretos de cada época e para controlar os códigos do cotidiano. Ela está longe de

ser algo criado do nada, sem fundamento ou motivos para solucionar algo que a

própria sociedade está pedindo para ser regulada nas suas interações, e ate mesmo

o próprio  comportamento  social  pede  uma padronização  de  postura.  Mas  sobre

essas etiquetas falaremos de forma mais densa no tópico 1.3 moda religiosa desta

pesquisa.
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1.5 Panorama Histórico Mundial do Protestantismo

Observando alguns livros sobre história das igrejas evangélicas, tais como A

Reforma Protestante de Luiz Maria Veiga, faremos agora uma explanação de como

esses  fieis  enxergam  as  origens  da  sua  fé.  Sabemos  que  a  história  da  igreja

evangélica no Brasil é bem recente, tendo pouco mais de 150 anos. Mas queremos

contar essa história de forma breve desde o descobrimento até os dias atuais como

foi que a igreja cresceu em território nacional, para isso primeiramente precisamos

considerar o que estava acontecendo no mundo, em outras Nações e que como o

evangelho  chegou  aqui  através  dos  missionários,  de  quais  países  eles  vieram.

Desde o descobrimento até os dias atuais sabemos que o Brasil tem 516 anos, já a

igreja cristã possui mais de 2000 anos desde que a morte de Jesus ocorrera, e seus

discípulos a fundaram segundo registro bíblico no livro de Atos dos Apóstolos no

capítulo 2, onde todos os que estavam reunidos em um mesmo local e começaram a

falar nas línguas de todas as nações que estavam representadas ali naquela festa

de Pentecostes, assim eles falavam das grandezas de Deus. E é exatamente assim

que a igreja pelas nações caminha, levando a mensagem do Evangelho, levando na

língua do povo aquela mensagem.

Então quando o cristianismo chega ao Brasil? No descobrimento, inicialmente

veio o catolicismo romano por meio da Igreja Católica romana que é implantada aqui

no Brasil e leva a mensagem cristã para os índios, mas eles não evangelizarão o

Brasil, eles cristianizaram o Brasil, onde apenas realizavam os batismos sem haver

uma convicção, sem haver o ensinamento genuíno do conhecimento de Deus. E

assim o catolicismo se implantou e foi erradicado, a partir dê então que o Brasil se

torna uma nação Católica diante do mundo, uma nação cristã dentro do contexto do

catolicismo,  mas  sem  conhecer  o  verdadeiro  evangelho  que  veio,  segundo  os

protestantes,  do  conhecimento  da  Bíblia.  E  é  exatamente  no  período  do

descobrimento que acontece a reforma protestante na Alemanha.

Então vamos partir deste ponto histórico, quando em 1793 o jornalista Robert

Rey funda o movimento de escola dominical em Gloucester na Inglaterra e esse

período era um período em que na Inglaterra havia muitos meninos de rua, muitas

crianças abandonadas e que estava sem seus pais estavam ali nas ruas e Robert

Rey então traz esta ideia de que a igreja abrir as suas portas e aberta para ensinar
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estas crianças. Então ele funda a escola dominical, no domingo pela manhã a partir

desta data em todas as igrejas evangélicas, em todas as igrejas reformadas,  as

igrejas que tem a Bíblia como as suas ondas de fé e prática, em todas começaram

então a ter no domingo pela manhã a escola dominical para se aprender a palavra

de Deus e os conceitos da vontade do Senhor. A igreja evangélica no Brasil já vai

surgir  dentro  deste  contexto  também de  ter  uma escola  dominical,  as  primeiras

igrejas evangélicas aqui – a Congregacional, a Metodista, a Presbiteriana e depois

os Batistas  –  também vão  surgir  função da escola  dominical,  tendo assim suas

bases pela escola dominical.

Então em 1807 William Wilberforce lidera o parlamento inglês na abolição do

Comércio de escravos, e isto foi muito importante 1807 então começa esta luta para

a abolição da escravatura. Fazendo agora um paralelo a respeito da abolição da

escravatura aqui no Brasil, vamos ver que os escravos apenas receberam a abolição

mas eles vão ficar sem trabalho, sem terras e sem ter o que uma ocupação se

tornando um “problema social”  e  a  igreja  exatamente  ela,  estará  com as portas

abertas para receber esta leva de pessoas com amor e dedicação. Acreditamos que

por  essa  razão  também,  pode  ser  justificada  a  presença  de  tantas  pessoas  de

descendência africana ainda hoje nas religiões protestantes. Ainda falando sobre o

Brasil, é em 1814 que ocorre a chegada das primeiras edições da bíblia protestante.

Pessoas de todo o mundo com dedicação traziam a bíblia mesmo correndo o risco

de serem mortos, e realmente ocorreu muito sangue derramado de missionários seja

na travessia de fronteiras de forma perigosa ou até mesmo por intermédio de outras

pessoas  que  eram  contrárias  a  pregação  dessa  religião.  Literalmente  muitas

pessoas foram mortas para que a Bíblia fosse traduzida para nossa língua. Até o

século 16 nós vemos que a Igreja Católica tinha apenas a bíblia vulgata que era a

tradução da septuaginta do grego para o latim, e as missas só eram rezadas em

latim, as pessoas apenas ouviam a bíblia em latim, pois era proibido pela igreja

romana traduzi-la para a língua materna. Então em 1814 temos a bíblia traduzida

para o português por João Ferreira de Almeida que mesmo sendo padre holandês se

converte ao protestantismo e traduz a Bíblia para a língua portuguesa.

Em 1830 Charles Finney dá início ao que chamam de avivamento urbano –

crescimento da religião na cidade- e Joseph Smith funda a igreja mórmon. Então

após esse panorama mundial das coisas que estão acontecendo podemos entender
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melhor  como  o  protestantismo  chegou  ao  nosso  país.  O  evangelho  protestante

chega  ao  Brasil  exatamente  a  partir  deste  período.  David  Livingstone  vai  como

missionário para a África e ali ele faz um trabalho maravilhoso, junto com ele outras

pessoas foram enviadas para o campo Missionário. Em 1844 George Williams funda

em Londres a  ACM (Associação Cristã  de  Moços)  um ambiente  para  os  jovens

cristãos e apesar de hoje ACM já ter perdido muito do que era a sua motivação no

início, que era promover reuniões de jovens cristãos com fim trazê-los para uma vida

saudável, bela e, sobretudo, uma vida cheia da graça do Espírito Santo.

Entre  1855  até  1889  acontece  a  chegada  ao  Brasil  de  missionários,

representantes das denominações históricas, pois na mesma época surgiu a teoria

evolucionista  de  origem  das  espécies  de  Charles  Darwin  que  desafia  os

ensinamentos da Bíblia e a igreja decide investir mais na evangelização. No ano de

1859 a missão no interior  da China,  é  a primeira organização missionária  a ser

sustentada pela contribuição dos participantes da religião protestante, e um anos

mais tarde, em 1860 que William Booth funda em Londres o Exército da Salvação.

1.5.1 Surgimento da Igreja Protestante no Brasil

A ACM se espalha pelo mundo nesse período de 1855 a 1889 – que ocorreu a

nossa  proclamação  da  república  –  e  é  nesse  período  de  34  anos  é  que  vão

chegando ao Brasil os primeiros missionários. O evangelho protestante no Brasil se

planta nesse período e Inclusive  a proclamação da república brasileira  tem uma

influência muito grande da Igreja evangélica.

Até 1889, quando se deu a proclamação da república o evangelho aqui no

Brasil era muito limitado, pois com a chegada de pessoas protestantes com o intuito

de apenas morar aqui no Brasil, assim vieram alemães e luteranos, mas eles não

estavam  preocupados  ou  procurando  fundar  a  igreja  protestante  brasileira,  eles

tinham a finalidade de ter apenas uma igreja para servi-los, para que eles tivessem

um lugar pra ir aos domingos ter sua escola dominical, ler a Bíblia e aprender. No

início não houve aquele ardor missionário de trazer o evangélico para o Brasil por

parte  dos  primeiros  protestantes  que  chegaram aqui.  Somente  a  partir  de  1855

quando chegam de alguns missionários como Dr. Robert Kalley que funda a igreja
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congregação no Rio de Janeiro e o missionário Ashbel Green Simonton fundador da

igreja presbiteriana, que trazem a igreja para o Brasil de forma efetiva.

Como  o  catolicismo  aqui  no  Brasil  era  instituído  como  a  religião  oficial

brasileira,  então ela tomava conta de todas as questões de visão religiosa e até

mesmo  algumas  questões  políticas,  os  padres  eram  pagos  no  período  do

catolicismo do padroado Régio com dinheiro dos impostos – a Igreja Católica era

mantida  e  templos  foram  sendo  levantadas  como  patrimônio  nacional  -,  padres

recebiam  seu  salário  pago  pelo  próprio  governo  do  Brasil,  por  meio  dos

Imperadores,  pelos  operadores  que  tivemos  aqui  no  período  de  ligação  com

Portugal e enquanto isso o evangelho foi chegando exatamente no período em que

precede a Proclamação da República. A partir dai que a igreja evangélica foi tendo

alguns  tipos  de  privilégios  como,  por  exemplo,  a  liberação  para  construir  seus

templos de forma livre. Até então não se podia construir nenhuma outra igreja a não

ser Igreja Católica aqui no Brasil, não podia se ter outras igrejas arquitetura similar

às da igreja católica onde cotiam na sua construção torre ou sinos. E isso de feita

forma se enraizou na aparência das igrejas protestantes atuais que até hoje muitas

delas ainda são construídas como um grande galpão não tendo uma arquitetura

sacra  tão  forte  como da igreja  católica  como ocorre  em outros  países como os

Estados Unidos e países na Europa onde a igreja cristã evangélicas tem torre e

sinos, mas aqui no Brasil muitas vezes só se reconhece uma igreja por conta da sua

placa do lado de fora. Uma das proibições era apenas o Católico romano que podia

ser  enterrado no cemitério,  assim os evangélicos,  os judeus e os maçons eram

enterrados  do  lado  de  fora  do  cemitério  e  somente  depois  da  proclamação  da

República no Brasil é que foi instituída a liberdade de culto, e consequentemente a

liberdade de se usufruir  dessas questões públicas.  Os primeiros protestantes ao

serem  batizadas  por  imersão,  como  Jesus  e  os  apóstolos  foram,  tiveram  de

enfrentar  a  fúria  de  pessoas  tentando  impedi-los,  pois  a  população  já  estava

acostumada a ideia de que o batismo por aspersão era a forma correta e assim

viam nessa nova forma de batismo um indicativo  de que aquela recém-chegada

religião era na verdade uma seita.

Com a proclamação da república do Brasil e a separação entre a igreja e o

estado  houve  uma  maior  liberdade  religiosa.  Nesse  período  havia  aqueles
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chamados os colportores de Bíblia, pessoas que iam de porta em porta evangelizar

as famílias por meio de pequenos ensinamentos da Bíblia. Conforme as pessoas

Iam se convertendo e adquirindo suas bíblias  ocorre  também a necessidade de

auxiliar  as  pessoas  no  conhecimento  da  leitura,  as  pessoas  precisavam  ser

Alfabetizadas.  As  primeiras  igrejas  evangélicas  assim  começaram  investindo  na

abertura de escolas não apenas evangélicas onde a Bíblia era ensinada de forma

mais ampla e coletiva, mas vão abrir também escolas para alfabetizar o povo. Uma

das  grandes  contribuições  da  igreja  evangélica  no  Brasil  é  exatamente  trazer  e

alfabetizar o povo e até hoje temos muitas escolas cristãs evangélicas no Brasil:

colégios Batistas e Presbiterianos; faculdade Presbiteriana e Metodista, e faculdade

de outras denominações evangélicas, exatamente por causa da necessidade que se

teve de facilitar o ensino da Bíblia.

Voltando um pouco para o que acontece no mundo,  em 1806 acontece o

avivamento da Rua Azusa em Los Angeles e o nascimento do pentecostalismo. Esse

novo movimento toma o mundo e isto vai chegar aqui no Brasil por volta de 1910 a

1919.  É nesse período que ocorre o início do fundamentalismo e a chegada do

pentecostalismo ao Brasil com Gunnar Vingreen e Daniel Berg no início do século

20. As igrejas históricas como à Igreja Congregacional com o Doutor Robert Baker,

depois a igreja presbiteriana, a Igreja Metodista e por última denominação histórica

Batista.  Na corrida da evangelização para se obtiver  mais fieis os presbiterianos

iniciaram muito a frente em quanto numérica, porém com um pouco mais de tempo

os Batistas conseguem acumular de forma grandiosa os fieis.

A mensagem nesse período final do século 19 no Brasil era uma mensagem

anticatólica, o evangelho que o povo conhecia era história de Jesus, que ele veio ao

mundo como salvador e morreu na cruz para salvar aqueles que cressem nele. A

maioria das pessoas dentro do catolicismo romano conhecer a história de Jesus,

mas não conhecia a fundo a Bíblia, pois somente o alto clero poderia ter acesso a

todas  as  suas  páginas.  Então  em  suas  primeiras  mensagens,  os  protestantes

investiram em uma posição anticatólica mostrando passagens na bíblia onde Deus

abominava o uso de imagens de escultura, mostrando como a igreja católica retirava

de seus ensinamentos o segundo mandamento que proibia adoração de imagens e

ampliava  o décimo mandamento para  ensinar. A não existência de  purgatório,  a
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realidade direta das noções de céu e inferno, assim como a condenação de praticas

como orar  aos  mortos  e  que não existia  salvação  somente  pelas  obras,  alguns

desses  católicos  iam  examinando  a  bíblia  e  viam  essas  contradições  eram  tão

impactados que chegavam ao ponto de deixar o catolicismo e segui a fé protestante.

Muitos  padres  assim também se convertendo  ao  evangelho  nesta  ocasião,  pois

alguns deles recebiam apenas fragmentos das passagens bíblicas para executar os

seus sermões, não conhecendo assim a totalidade bíblica. A chegada do movimento

pentecostal no Brasil é exatamente a fundação da Igreja Assembleia de Deus em

Belém do Pará feita pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren. Já em 1942

Cameron da inicio ao trabalho dos tradutores da Bíblia Wycliffe  incrementando a

tradução da Bíblia.

Retomando,  as  igrejas  tradicionais  elas  foram  implantadas  na  segunda

metade do século 19, e são elas a Igreja Congregacional, Igreja Presbiteriana, Igreja

Metodista, Igreja Batista a Episcopal e a Luterana e no início do século 20 então

começa depois daquele avivamento da Rua Azusa em Los Angeles este Avivamento

vai  alcançando  as  igrejas  americanas  e  logo  apos  vamos  receber  a  influência

americana na cultura brasileira dentro da igreja evangélica. Essa influência cultural

americana dentro da igreja evangélica permanece registrada até hoje nos Hinários

salmos e hinos da Presbiteriana, no cantor cristão da Igreja Batista, na melodia de

Vitória Adventista ou harpa cristã da Assembleia de Deus, onde na maioria dos hinos

são traduzidos do inglês e muitos são tradicionais, por exemplo, um dos hinos dos

salmos Luteranos cuja música é do hino nacional da Inglaterra, uma oração pela

pátria quando eles cantam: “Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-

nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz” (Divino

Salvador – Hinário Luterano). Outras canções traduzidas que eram cantadas por

escravos expressavam o saudosismo daqueles que criam na bíblia em encontrar um

lugar de plena paz.

“Da linda pátria estou bem longe; Cansado estou; Eu tenho

de Jesus saudade, Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas

flores,  Querem m'encantar;  São vãos terrestres  esplendores,  Mas

contemplo  o  meu  lar.  Jesus  me  deu  a  Sua  promessa;  Vem-me

buscar;  Meu  coração  está  com  pressa,  Eu  quero  já  voar.  Meus
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pecados foram muitos, Mui culpado sou; Porém, Seu sangue põe-me

limpo; Eu para pátria vou.” (O Exilado – Harpa Cristã).

Tais cânticos eram traduzidos, pois ainda não se tinha uma ideologia própria

para cânticos brasileiros, mas nos cultos das igrejas tradicionais era baseada na

cultura americana e inglesa recebida por meio dos missionários que vieram, assim

como os que fundaram Assembleia de Deus que eram suecos.

No  mundo  que  está  acontecendo  entre  1950  a  1955  diversos  eventos

superimportantes  para  o  entendimento  do  movimento  pentecostal,  dentro  tais

eventos  podemos  destacar:  o  Concílio  Mundial  das  igrejas  com  40  países

representados, inclusive o Brasil; a primeira cruzada evangelística de Billy Graham

que  acontece  com  20  milhões  de  pessoas  presente;  acontece  nesse  período

também a fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular, e a fundação da Igreja

Pentecostal  Brasil  para Cristo.  E  assim então vão surgir  no Brasil  várias igrejas

pentecostais,  como a igreja  quadrangular que originalmente nasceu nos Estados

Unidos,  liderada  por  uma  pastora  e  ela  chega  aqui  no  Brasil  como  “Igreja

Pentecostal o Brasil para Cristo”, mas agora sendo uma igreja totalmente dentro do

contexto  brasileiro,  dentro  da  visão  de  seus  fundadores  nacionais.  Começam  a

acontecer mundialmente grandes cruzadas evangelísticas, e como eles vão surgindo

outros  grandes  evangelistas,  levantando  grandes  multidões  para  ouvirem  o

evangelho.

1.5.2 A Igreja da Pós-Modernidade

Em 1962 ocorre a fundação da Igreja Pentecostal Deus é Amor com o pastor

Davi Miranda e no mesmo ano acontece o Concílio Vaticano segundo marcando o

início do modernismo católico. Esse é um período onde a igreja católica tentar o

ecumenismo,  e  aquela  perseguição  tão  forte  aos  evangélicos  vai  se  dissipando

dando  uma abertura  para  os  cristãos  atuarem.  Em  meados  do  século  20  foi  o

momento  histórico  em  que  a  Igreja  Católica  começa  a  reconhecer  a  igreja

evangélica como Cristão talvez devido as grandes modificações na igreja do Brasil

que estava amadurecendo.
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Com uma igreja totalmente brasileira surgindo e crescendo, também acaba

havendo  um  grande  crescimento  do  movimento  pentecostal  no  Brasil,  e  ele

ultrapassa as igrejas tradicionais começando o que é hoje uma das maiores igrejas

no Brasil, a igreja da assembleia de Deus, que é estabelecida em todo o território

nacional.  Um  dos  motivos  do  seu  crescimento  tão  grande  foi  exatamente  a

descentralização  do poder  de  fala  exclusivamente  feito  ate  então pelo  pastor,  e

colocado  na  nas  mãos  dos  obreiros,  dos  demais  membros,  de  todos  que  têm

oportunidade de falar nos cultos, de dar o seu testemunho ou de pregar. Provocando

assim  um  grande  incremento  em  implantação  de  um  grande  crescimento  na

denominação, pois cada crente parece ter reconhecido o seu sacerdócio Universal,

não sendo o culto dividido entre duas classes de pessoas: clérigos e leigos, os que

podem ler  a  Bíblia  interpretá-la  e  os  que não podem. Agora  todos aqueles  que

receberam a Jesus como senhor e salvador, que tinham o Espírito Santo em seu

coração tinham a capacidade de ler a Bíblia e receber a interpretação do Espírito

Santo, receber ensino e poder pregar e ensinar.

A partir dai ocorreram também mudanças de algumas igrejas mais tradicionais

para o movimento pentecostal. Nessa época algumas igrejas Batistas mesmo sendo

tradicionais  começaram  a  crer  no  batismo  com  o  Espirito  Santos  e  a  esse

movimento se chamou renovação espiritual. Agora levantavam a bandeira de que o

batismo com o Espírito  Santo  é  uma benção para  todo crente,  é  uma segunda

benção para aquele que se converte, podendo ser conjunta com a conversão, mas

ela agora deve acontecer na vida do crente. É seguindo essa visão que ainda em

nossos dias as igrejas pentecostais ainda ora e acredita na cura divina, oração por

milagres  e  maravilhas,  pois  antes  do  movimento  pentecostal  tais  práticas  não

ocorriam, não havia a falar em línguas nas igrejas somente depois do Movimento

Pentecostal que tais coisas passaram a existir nas igrejas tradicionais.

Martin Luther King em 1963 luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos

em outros que lutaram contra o racismo que era muito forte, mas este movimento

também  acaba  atingindo  a  igreja  evangélica  em  todo  mundo.  A importância  da

abolição  da  escravatura  para  os  cristãos  era  pregada  principalmente  com  a

utilização da carta do apóstolo Paulo a Filemon, um dos do novo testamento. Nessa

pequena carta a Filemon, Paulo escreve a respeito do seu antigo escravo fugitivo
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que  havia  se  convertido.  Paulo  orienta  a  Filemon que  trate  Onésimo não  como

sendo um escravo, mas como estão como um irmão caríssimo:

“Mando-o  de  volta  a  você,  como  se  fosse  o  meu  próprio

coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu

lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas não quis

fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você

fizer seja espontâneo, e não forçado. Talvez ele tenha sido separado

de você por algum tempo,  para que você o tivesse de volta para

sempre,  não  mais  como  escravo,  mas,  acima  de  escravo,  como

irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais

para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você

me  considera  companheiro  na  fé,  receba-o  como  se  estivesse

recebendo a mim”. (Filemon 1:12-17 Bíblia Sagrada NVI)

É este entendimento das escrituras, esse entendimento do cristianismo coloca

todos ao mesmo nível, não havendo divisões de raças, línguas e nações. Não mais

escravos, mas sim pessoas livres diante do senhor, onde todos são irmãos e esse

grande este reconhecimento é definitiva para a igreja se posicionar radicalmente

contra o racismo da época.

Em 1974 o congresso de evangelismo em Lausanne na Suíça reúne todas as

igrejas evangélicas e trás a questão do evangelho integral, onde de forma uníssonas

as igrejas tomam pra si oficialmente a responsabilidade terem compromisso com a

pregação de modo universal reafirmando o envolvimento da igreja com os meios

concretos na vida social passando a enxergar o homem como um ser por inteiro.

Apesar de desde o seu início estar envolvida com social, auxiliando as pobres, com

as necessidades das viúvas, com a alfabetização, a igreja evangélica no congresso

de Lausanne vai trazer estas bases novamente de forma efetiva. A Igreja Universal

do Reino de Deus nasceu em 1977, e é criada pelo Edir Macedo que antes era um

membro  da  igreja  Nova  Vida  no  Rio  de  Janeiro.  Edir  Macedo  funda  a  à  igreja

universal  com  uma  ênfase  enorme  para  a  libertação.  E  em  1979  outra  igreja

totalmente brasileira surge, a Igreja Internacional da Graça de Deus.
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1.6 Crescimento Da Religião Protestante No Brasil

O IBGE realizou um censo em 2010 sobre religião e foi constatado um maior

crescimento da religião evangélica e a redução do número de católicos, o que já

estava previsto desde o início do século 21. O maior crescimento foi nas religiões de

origens pentecostais e sobre tudo da denominação Assembleia de Deus, que em

2010 já tinha cerca de 12.314.410 fieis, cerca de 22,2% da população brasileira; mas

apesar da diminuição de fieis, o catolicismo ainda é a maior religião nacional com

123.280.172 de adeptos. Desde já deixamos claro que, não é de nenhum modo,

nosso objetivo neste trabalho tentar explicar os motivos ou questões concorrentes

para  esse  crescimento  do  protestantismo,  mas  acreditamos  que  devido  a

expressividade numérica que eles têm, apenas buscamos expor de forma didática

algumas das importâncias sociais que esse fenômeno crescente no nosso país pode

ocasionar nas relações entre esses indivíduos e nas suas relações sociais.

Tabela 1: Dados com indicies de fieis das principais religiões no Brasil

Fonte: Diretoria-geral
de estatística, 

recenseamento do 
Brasil 1872/1890, e 
IBGE Censo 
Demográfico 
1940/1991

Org. Pelo IBGE

Apesar  da  resistência  que muitos  pesquisadores das  áreas  das ciências

humanas têm em pesquisar sobre certas religiões (sobre tudo as que não estejam
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diretamente ligadas a minorias; as que não tenham origens africanas; ou algo similar

que não tornam essas religiões suficientemente ligadas a uma espécie de cultura a

classes inferiores), talvez por acreditarem que elas sejam o reflexo de um sistema

elitista  e  superior,  acabam  por  defini  a  ideia  que  os  fieis  possuem  sobre  suas

concepções  na  figura  de  Deus  como  sendo:  ignorância,  impotência  ou  falta  de

opinião.

Os  autores  clássicos  da  sociologia  também  já  a  definiram  e  realizaram

estudos  sobre  a  temática.  Auguste  Conte  o  fenômeno  religioso  é  um  estágio

“primitivo” da evolução cultural da humanidade e Elabora a Lei dos Três Estágios ou

Estados. Já Émile Durkheim realiza uma abordagem funcionalista, pra ele a função

principal  da  religião  é  de  natureza  moral,  serve  para  manter  a  coerção  social

consistindo em um sistema de crenças e de práticas relativas ao sagrado que une

indivíduos  em  uma  comunidade  moral,  fundamentada  na  distinção  do  conceito

Sagrado e do Profano. Para Durkheim o fenômeno religioso garante a ordem social,

ressaltando seu fundamento moral em diferentes culturas. Weber entende religião

como uma dimensão social depositária de significados culturais por meios dos quais

indivíduos  e  coletividades  interpretam sua  condição  de  vida.  Para  ele  a  religião

declinaria  com  o  advento  da  modernidade,  e  chamou  a  esse  declínio  de

secularização. Em sua obra “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, Weber

aproxima  os  valores  do  protestantismo  e  a  moral  capitalista.  Para  Karl  Marx  a

religião  era  responsável  pela  alienação  do  indivíduo  na  estrutura  da  produção

material  da  sociedade  capitalista,  assim  sendo  um  obstáculo  ao  progresso  e  à

emancipação político-social.

Ainda a cerca da possibilidade da existência de Deus o Feuerbach a vê como

alienação;  Nietzsche,  como  debilidade  gregária;  Freud,  sobrevivência  nociva  e

patológica da imagem paterna na ideia de Deus. Mas como religião é considerada

uma instituição por ser constante ao longo da nossa história e exercer um padrão de

controle  na  sociedade e  uma programação da conduta  individual;  é  socialmente

coercitiva,  é  exterior  aos  indivíduos,  possui  objetividade  e  historicidade;  detém

autoridade  moral,  além  de  ser  uma  das  dimensões  da  cultura,  constituindo  um

sistema de símbolos que propiciam intensas motivações aos indivíduos esse estudo

se faz necessário visto as relevâncias e implicações sociais.
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Ressaltamos  que  não  é  nosso  objetivo  definir  o  que  vem  a  ser

especificamente  a  religião.  Não  está  em  questão  aqui  a  existência  de  um  ser

supremo ou da figura de Deus, e assim dedicaremos esforços a análises puramente

relacional entre indivíduos simplesmente, por acreditarmos ser de suma importância

pois considera as relações existentes entre todos os tipos de grupos que compõem

a sociedade, principalmente tratando-se de tão expressivo em números nos leva a

entender a dinâmica estrutural das relações interpessoais. Afinal para que existe a

sociologia e outros métodos das ciências humanas se não para considerar todos os

âmbitos sociais aos quais indivíduos, instituições e meio estão ligados entre si e a

medida que um pode influenciar ou não o outro, não só diretamente, mas também

de forma indireta e que, muitas vezes, nem é percebida na vida cotidiana nem por

acadêmicos ou pelo senso comum? De maneira nenhuma podemos desconsiderar

quaisquer importâncias de um grupo social, independentemente do seu número de

agentes, visto que se assim passarmos a agir, negaremos nossas primícias teóricas

e perdendo o objetivo de estudo. Então, seja qual for o tamanho do grupo estudado

ou suas origens, o cientista social  precisa analisar por meios dos métodos e de

forma empírica,  sob  quais  condições  acontecem essas  relações  interpessoais  e

analisá-las de modo prático.

1.7 A Moda Como Construção Social

A necessidade  de  se  auto  firmar  socialmente  por  intermédio  das  roupas

reforçava o zelo com o guarda-roupa, de modo que nem mesmo se percebe pelos

agentes sociais. É algo tão integrado ao dia a dia que a seleção dos trajes está bem

mais ligada ao ‘gosto’ pessoal que a uma construção social.

Mas  atualmente  os  trajes,  tem  também a  finalidade  de  transparecer  uma

identidade, algo que não só expressa personalidade, mas se estende para além de

simples  tecidos  e  se  torna  capaz  de  expressar  ideais  de  vida.  Os  indivíduos

transformam a roupa em uma espécie de segunda pele que é capaz de se ajustar a

diversos ambientes e transparecer o que bem desejarem. É possível  um mesmo

individuo 'interpretar  diversos papeis'.  Tanto podendo transparecer  fielmente uma
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imagem da sua individualidade como, dependendo das prenoções de quem o vê,

causar uma divergência de conteúdo. Essas noções que temos ao nos vestir serve

como base para nos orientar a cerca do que esperamos da imagem do outro.

Goffman em seu livro A Representação Do Eu Na Vida Cotidiana, destaca a

importância da obtenção de informações para levarmos a efeito a interação com o

outro desconhecido. Para ele, quando iniciamos algum tipo de interação procuramos

colher o máximo de informações possíveis sobre o outro, afim de que possamos

definir de forma clara a situação, e o que esperarmos uns dos outros. A forma de

coleta dessas informações é diversa. Algumas noções são suposições baseadas em

experiências  passadas,  ou  seja,  aplicamos  estereótipos  não  comprovados  ao

indivíduo que age, se veste e frequenta determinado cenário social baseando-se em

experiências  anteriores.  O  senso  comum  confia  nos  estereótipos  disseminados

socialmente  e  aplicados  recorrentemente  nas  suas  experiências  anteriores;  não

imaginamos ser assaltados por alguém bem-vestido e em lugares frequentados por

pessoas de classe social elevada, por exemplo.

No meio religioso certos padrões são transmitidos  a  fim de se obterem a

imagem de alguém santo como base em outras imagens de ‘figuras públicas’ e mais

elevadas  religiosamente.  As  formas  de  se  vestir  em  especial  se  destacam  no

ensinamento que é passado de forma clara para se identificar com uma vida melhor

em conformidade com os ensinamentos que se acredita terem sido passados por

Deus.  Assim,  o  gosto  individual  não é  levado em conta  inibindo dessa forma a

liberdade de escolha das mulheres em especial,  em transmitirem a imagem que

desejam, e sendo coagidas e unificarem suas noções do que é belo para criarem

uma imagem de mais discretas e elegantes, ainda que não o sejam inicialmente.

Cerceada em seu direito de escolha, a mulher vê em suas vestes o meio de encaixe

no meio ao qual está inserido e visa com isso facilitar a aceitação dela diante do

grupo. Não encontra obstáculo para isso, ela se anula diante de suas vontades e

preferências que outrora tinha como algo de valor, por ter agora o foco na imagem

que agora deseja transmitir diante dessa comunidade religiosa que para a mesma,

está acima de seus desejos e vontades intrínsecas.
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1.8 Moda Religiosa

As religiões com seus dogmas, fazem dessas questões muitas vezes algo

essencial  para  se  obter  a  salvação;  veja  o  caso de mulheres  das comunidades

religiosa  Talibã,  por  exemplo,  onde  se  exige  o  uso  da  burca  para  cobrir

completamente seus corpos, ou em alguns casos, é permissível deixar o rosto, mãos

e ocasionalmente pés descobertos. Quem desobedece essas regras tem severas

punições. Fica mais que evidente a influencia que a religião tem sobre aos trajes

dessas mulheres, e não apenas para as Talibanesas, mas certamente em todas as

religiões, aparentemente mulheres são mais reprimidas com certas exigências que

os  homens,  deixando-as  como  sendo  símbolos  de  seus  preceitos,  conceitos  e

mantenedoras das externalidades dessas tradições. Entre as religiões nota-se que

as mais velhas ou com maior grau eclesiástico ficam incumbidas de ensinar as mais

novas e as menos experientes na fé como se trajarem do que determinam como

sendo descente e apropriado.

A  mulher  mais  jovem  que  deseja  se  desenvolver  na  religião  adotada,

submeter-se-á aos ensinamentos das mais velhas dando continuidade à tradição e

com isso, várias gerações carregam adiante os costumes adotados numa realidade

social que difere bastante dos tempos atuais ou mesmo são levados tais hábitos,

para locais geograficamente distantes cujo clima está longe de ser o de onde tal

prática  se  iniciou.  Como  por  exemplo,  ocorre  quando  alguma entidade  religiosa

amplia sua área de atuação e atravessa fronteiras, vindo neste exemplo de algum

local com um clima frio e logo, suas vestes estão em conformidade com a localidade

onde se encontram desde o inicio, passam, portanto a terem sua atuação também

em  lugares  com  clima  mais  tropical  onde  a  temperatura  normalmente  é  mais

elevada,  e  para  manterem  suas  tradições,  a  veste  não  pode  sofrer  os  devidos

ajustes climáticos para que seus dogmas religiosos não sejam contrariados com

isso.
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MODA E  MODOS  DAS MULHERES  DA ASSEMBLEIA DE
DEUS

Fundada  em  02  de  janeiro  de  2000,  na  Avenida  Gladistone,  1712  em

Araruama no centro social  Adenor  de Castro a Igreja Evangélica Assembleia  de

Deus Ministério Filadélfia tinha como presidente o Pr. Marcus Muniz de Souza e na

época contava com apenas 11 membros frequentes, mas rapidamente esse número

cresceu, se multiplicando a ponto de ser necessário realizar as reuniões em um

templo próprio e de preferência com maior área livre, mas como a renda obtida nas

doações dos membros não era suficiente para quitar algum imóvel foi preferível à

liderança procurar um local  apenas para alugar. E assim foi  alugado um grande

galpão na mesma Avenida Gladistone, porém no número 1782, e ali naquele local,

a  igreja  permaneceu  por  dois  anos  até  que  por  meio  de  doação  a  igreja  fez

aquisição dos terrenos localizados na Rua Vera, lotes 01, 02 e 03 onde em pouco

tempo foi construído o primeiro templo em terras próprias da igreja.

O Pastor Marcus Muniz decidiu então ampliar a sua visão e alcançando assim

o município de São Gonçalo, município a qual ele sempre foi morador, inaugurando

a igreja num espaço situado á Rua Emilio Fischer em Jardim Catarina – SG, no dia

03  de  Junho  de  2000.  Ali  de  inicio  a  maioria  dos  fieis  eram da  própria  família

pastoral, mas com o tempo e em virtude de um aumento expressivo de membros,

onze meses após a inauguração do templo na naquele local, foi necessário migrar

para um outro espaço ainda maior mesmo que fosse alugado. Então na Rua 38 um

salão de festas desativado, no qual a Igreja ficou instalada exatamente por um ano e

cinco  meses,  até  a  realização  de  um grande  sonho,  a  aquisição  de  uma  sede

própria, que aconteceu em 05 de agosto de 2002.

Na Rua Nicolau Touquet, 505 do bairro Jardim Catarina em São Gonçalo foi

instalada a sede nacional  da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia.  O templo

sede atual existente ainda nesse local, onde já sofreu diversas modificações e obras

ate que no dia 01 de junho de 2007 o projeto arquitetônico foi encerrado e todas as

instalações da igreja estavam prontas. Antes disso, as reuniões eram realizadas no

próprio templo de forma adaptada.
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Figura 2: Templo da Sede Atual da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia

Apesar da ampliação do templo e crescimento de fieis a igreja passou por

uma  grande  diminuição  de  membros  devido  à  troca  do  pastor  presidente.  Por

motivos  pessoais  o  pastor  presidente  até  aquele  momento  apresentou  carta

contendo pedido de jubilação e renúncia junto à presidência da igreja no dia 22 de

Dezembro de 2013, a referida carta foi apresentada a todos os membros na 14ª

assembleia  geral  extraordinária  (AGE)  convocada  para  este  fim,  no  dia  05  de

Janeiro  de  2014,  e  para  eleição  do  novo  presidente  da  igreja.  Os  motivos  que

levaram o pastor a solicitar afastamento dos cargos eclesiásticos da igreja teria sido

o seu segundo divorcio que também foi comunicado na mesma reunião. Com menos

de  uma semana de casamento  o  pastor  volta  às  atividades  da  igreja  já  com a

solicitação de afastamento e a entrada do divorcio. É notório o desconforto que esse

assunto provoca até hoje em todos os membros que ainda estão lá desde aquela

época. O pouco relatado é que muitas pessoas que antes frequentavam a igreja não

aceitaram que um homem com dois divórcios estivesse na liderança aconselhando
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os demais,  ele  deveria  ser  exemplo  e  não ter  uma vida  publica  tão  conturbado

assim.

Como automaticamente,  pelas  normas  da convenção  das  Assembleias  de

Deus do Brasil, o vice-presidente Pr Lemuel Francisco de Souza deveria passar a

presidência  do  Ministério  Filadélfia,  mas  caso  o  mesmo  ou  os  membros  não

desejassem deveria siam ser feitas indicações ao cargo e em seguida votação. O

Vice presidente escolheu não ir ao cargo e foi aberta indicação para o cargo, sendo

que a maior parte dos membros indicaram o Lemuel de Souza para estar no cargo e

ninguém  mais  foi  indicado.  Assim  o  mesmo  aceitou  se  tornar  o  novo  pastor

presidente, o qual permanece até hoje no cargo tendo agora como vice o pastor

Carlos Amaro.

Poucos  meses  passaram,  e  o  pastor  que  havia  divorciado  saiu  da  igreja

alegando precisar de tempo para se restabelecer. Porém o mesmo fundou uma nova

igreja e parte dos membros seguiu com ele. Esse tempo foi de bastante instabilidade

em relação à quantidade de fieis,  pois  até mesmo alguns pastores da liderança

saíram, voltaram e outros novos chegavam. Mas após esse recesso a igreja voltou a

crescer e atualmente já está sendo reformada para ampliação, pois o templo sede

nem suporta mais seus membros registrados e sempre precisa utilizar telões com

transmissão do culto pelo lado de fora da igreja, fora as transmissões via internet

que  são  realizadas  ao  vivo  durante  todos  os  cultos.   Agora  com  mais  de  mil

membros a igreja está em reformas para ampliação do templo sede que não tem

previsão de conclusão, mas ainda assim os cultos são feitos de maneira improvisada

como  já  havia  sido  em  outros  momentos.  Nota-se  que  ocorreram  grandes

modificações  nessa  igreja,  contudo,  ainda  assim  a  quantidade  de  fieis  aumenta

consideravelmente.

1.9 Controle Social Da Mulher Evangélica por Intermédio Da Vestimenta

Para fins de pesquisa, primeiramente foi realizada uma observação analítica

durante as reuniões regulares a fim de identificar as relações entre os membros e o

funcionamento estrutural da igreja. Acreditando que o tempo de observação seria a
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melhor  forma  de  identificar  e  nortear  a  pesquisa,  dando  a  ela  uma  base  mais

especifica  a  cerca  dos  grupos  existentes  na  igreja  estudada  e,  sobre  tudo,

possibilitando não só diferenciar as formas de interação entre os membros femininos

e masculinos, mas de registrar de forma minuciosa como acontece a normatização

dos  modos  que  as  mulheres  usam  para  construir  essas  noções  de  vestes

adequadas para uma mulher cristã. Durante as observações foram notadas alguns

desentendimentos (sobre tudo nas reuniões onde só havia mulheres) a acerca do

assunto  e  depois  de  algum  tempo  passado  o  acontecimento,  procurávamos  as

mulheres envolvidas a fim de realizar um questionamento sobre o acontecido e a

forma que a mesma via a si  e também as demais envolvidas.  E assim, durante

aproximadamente um ano foi  dedicado a uma constante reflexão de como essas

mulheres se dividiam a partir dos pressupostos tidos como padrões na maneira de

vestir-se.

Na igreja pesquisada há um grande incentivo ao abandono da secularização

dos "guarda-roupas" das fieis, e nenhum tipo de instrução prévia. Por isso todas –

algumas de forma mais breve e amistosa que outras – acabam sempre aderindo os

padrões por intermédio do constrangimento ou um aviso amigável de uma mulher

mais  próxima.  Em nenhum momento  as  mulheres  mais  jovens  são ensinadas a

examinar criticamente o que está sendo imposto. É aceito e ponto, caso contrário

talvez  nem  consiga  alcançar  cargos  mais  elevados.  De  nenhuma  forma  essas

mulheres podem se 'secularizar'.  Para a igreja  a secularização é  o  sistema não

religioso que vai contra as leis de Deus e afasta o homem do mesmo. Seria como

profanar  as  coisas  de  Deus,  tornando  o  que  ele  pede  em  não  obrigatório  ou

desnecessário, irrelevante. A Igreja – dependendo de suas doutrinas ¬- não aceita

nenhum tipo de negociações quando a isso.

Essas mulheres que sofrem um constrangimento excessivo até mesmo em

público, normalmente podem até mudar suas formas de vestir-se, mas sempre irão

se questionar com sua liderança a respeito de outra mulher que esteja se vestindo

como ela se vestia antes. Parece que se torna, uma ótima forma de vigilância mutua.

As que mudaram seus modos de trajar observam muito mais as que ainda não estão

nesse padrão e levam até a liderança para assim tomarem as devidas providencias,

desencadeando um ciclo vicioso, onde ao ser abordada, essa recém-chegada pode
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também incorporar as regras de decência ou apenas aderir a elas no ambiente dos

cultos e passar a ser mais uma 'vigilante da moda gospel'.

Mas o mais interessante são as formas que algumas têm para driblar essas

padronizações. Algumas dizem que só se preocupam mais com a forma de se vestir

quando vão para os cultos, mas quando estão se dirigindo a outros locais não tem

as  mesmas  prioridades.  Um  reflexo  de  que  não  estão  sendo  instruídas  e  sim

obrigadas a manterem uma discrição, tornando assim muito viável para as que não

querem se 'libertar' do seu gosto, a possibilidade de usar o que lhe agrada, além do

que  está  imposto.  Partindo  desse  ponto  não  podemos  generalizar  que  não  há

nenhuma possibilidade de liberdade de expressão. Paulo Nascimento em seu artigo

sobre  A Discussão Do Religioso  nos é apresentada uma nova concepção dessas

formas de poder pastorais por meio das noções de Foucault:

"O poder pastoral,  em sua dimensão capilar, minúscula,  cotidiana,

permanece aí inalterado, como um saber de tipo normalizador. (...)

Seguindo  as  intuições  acerca  da  positividade  do  poder,  como

postulada por Foucault, diríamos que o poder pastoral, ontem e hoje,

é  também  um  poder  produtivo,  que  não  se  exaure  nos  papéis

repressivos,  castradores,  paralisantes.  Este  também é um tipo de

poder  formativo,  produtivo.  Talvez  se  possa  afirmar  que  a

popularidade  cada vez mais  crescente  do poder  pastoral  na  pós-

modernidade esteja ligada justamente aos seus papéis produtivos e

formativos" (Paulo Nascimento, 2012).

Claro  que  existe  uma  coerção  forte  sobre  os  padrões  evangélicos  de

vestimentas femininas, porém também há diferentes formas de se adequar a essas

normas. Há tem diversas igrejas que essas mulheres poderiam ter um pouco mais

de liberdade ao se trajar, não podemos retirar delas a decisão, a escolha individual

em se submeter ou não a tais costumes. A mulher evangélica moderna não está

fadada ao domínio de determinadas igrejas que adotam como regra o controle de

suas  escolhas  pessoais.  Pode  optar  por  frequentar  lugares  onde  tem  sua

individualidade e seja mais respeitada e/ou vista de forma mais liberal.
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Neste trabalho analisamos uma classe dessas mulheres que estão inseridas

na  religião  protestante,  mas  especificamente  da  Igreja  Assembleia  de  Deus

Ministério Filadélfia que é conhecida por ter bastante influência sobre as demais

igrejas da região em que se encontra – e onde a maioria de seus membros é do

sexo feminino-, tentaremos determinar de que forma as mulheres mais antigas dali

tratam as mais novas acerca de suas concepções de vestimentas. Veremos como,

independentemente  da  cultura  local,  essas  "novas  na  fé"  são  incentivadas  a

manterem  o  padrão  de  descendia  religioso.  Mas  será  que,  querer  ou  não

transparecer essa "nova vida" é algo opcional? Analisando as lembranças de quando

essas mulheres "padrões" se converteram e os sentimentos que as fizeram mudar

de pensamento pode ser o meio de se obter essa resposta e talvez entender o que

as  levou  a  serem  tão  devotas  em  propagar  esses  ensinamentos.  Também

acreditamos ser necessária uma análise de como essas recém-chegadas reagem a

essas tentativas de padronização, a fim de estabelecer com as devidas proporções

qual tipo de reação é mais comum entre elas.

Ao inicio das reuniões notou-se que é realizada uma oração que normalmente

é liderada por alguém com cargo eclesiástico, podendo ser homem ou mulher. Quem

está à frente dessa oração a faz com auxilio de um microfone e de joelhos no púlpito

(que tem um nível acima do restante da igreja) e geralmente a maioria dos membros

não acompanha o orador em ajoelhar-se, assim, a maioria permanece aguardando o

término da oração sentado em seus bancos. Vale destacar que em todo período de

observação não foi presenciado nenhum dos membros realizando essa oração, e

por muitas vezes houve atraso no inicio da reunião por falta de alguém habilitado ao

ofício. Após a oração alguns grupos musicais e pessoas são convidados de forma

aleatória  para  apresentarem  alguma  música  ou  entendimento  a  certa  de  uma

passagem bíblica aos demais. É por meio de um desses convites inclusive, que se

relata  a  importância  do  recolhimento  das ofertas  financeiras  para  o  sustento  do

templo, mas não vamos entrar nessas questões para concentrarmos as análises as

distribuições das funções e os seus níveis hierárquicos, em específico, na forma que

essas funções interferem ou não no modo de vestir das mulheres.

Todas as reuniões já têm preestabelecido uma lista onde os integrantes das

diversas classes hierárquicas podem ver sua escalação para as funções que lhes

cabe, assim todos já sabem os dias e os locais onde terão de trabalhar. Isso também
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acontece da mesma forma com a banda e orquestras que acompanhavam os grupos

e  cantores.  Frequentemente  essas  escalas  eram  alteradas  entre  os  que  nela

estavam por um não ter a possibilidade de estar presente. Enquanto ocorre toda a

programação prevista, todas as pessoas cujo nome consta na escala de trabalho do

dia estão uniformizadas e permanecem nos corredores em pé para auxiliar quem

está no púlpito ou qualquer membro. Há uma clara separação entre aqueles que

possuem cargos de confiança e aos que não,  tanto pela utilização de uniformes

como no posicionamento durante os cultos.

Observando as relações entre as mulheres durante os cultos, antes mesmo

das entrevistas, vemos que todas são muito ligadas e que sempre se tratam de uma

forma muito amigável – pelo menos dentro da igreja, aonde concentrei a pesquisa -;

que não existem grandes diferenças entre elas. Mas ao final do culto percebe-se

uma maior interação e proximidade entre elas. Parecem que gradativamente formam

pequenos grupos de conversas, todos no mesmo ambiente e ao mesmo tempo. Não

existe um padrão para formação desses grupos, pois podem se dar tanto por faixa

etária como estilo, mas também não depende necessariamente desses padrões, ou

seja, às vezes é possível ver uma jovem reunindo-se com outras bem mais velhas e

se vestindo como elas, ou então, ver uma mulher beirando os 40 anos se trajando

da mesma forma que as adolescentes,  ou com roupas um pouco mais justas e

curtas.

Ao entrevistar  algumas mulheres  da igreja  Assembleia  de  Deus Ministério

Filadélfia, percebi certa resistência nas mulheres ao serem questionadas sobre sua

forma de vestir. Notava-se que algumas ficam constrangidas ao falar sobre isso ou

perguntavam se estavam malvestidas,  talvez  por  já  terem sido  apontadas  como

indecentes ou por causa da preocupação com as tendências da moda. Houve um

relato  que  achei  bem  interessante  e  gostaria  de  iniciar  essa  discussão

apresentando-o.

Entrevistando a Jéssica, membro da igreja a apenas seis meses, questionei

se ela já havia sentido algum tipo de constrangimento ou lhe foi imposto algo contra

a sua vontade, e a mesma, começou a relatar uma experiência que teve numa festa

organizada pela igreja  onde não pôde entrar  por  causa do comprimento  do seu

vestido.  Jéssica  ainda  ressaltou:  "Realmente  estava  muito  curto,  mas  como  me
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falaram com toda educação, coloquei uma legging por baixo. E decidi mudar minha

forma  de  vestir  pra  ficar  'certinho'  diante  de  Deus". Mesmo passando  por  certo

constrangimento ela aceitou a repreensão e se adaptou ao que foi pedido com a

alegação de se endireitar diante de Deus. O curioso é que a maioria esmagadora

das mulheres da religião pesquisada já passou por algo do tipo, seja na hora que

fosse falar nas reuniões, ou durante um evento que elas estivessem mais visíveis.

Durante a iniciação elas passavam por isso. De uma forma geral todas as mulheres

decidem mudar a forma de se vestir para serem aceitas por outras. Parece que a

individualidade não está numa questão ampla mas sim restrita, pois você pode ter

qualquer estilo que desejar: Clássica, Romântica, Casual, Esportiva; mas não pode

mostrar nada do seu corpo. É atribuída a mulher a imagem de ser discreta, podendo

ser sim vaidosa, mas sem sensualidade.

As cores também tem um papel importante no âmbito das roupas, pois na

maioria  dos  uniformes  eclesiásticos  há  uma  predominância  de  tons  vermelhos,

principalmente os mais vivos e o branco. Ao questionarmos essa tendência de cores

a liderança da igreja nos explica que os uniformes são padronizados de acordo com

a logomarca da igreja, e a mesma foi criada com um significado especifico como

podemos ver abaixo:

Figura 3: Significado De Cada Item na Logo Da Igreja
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Vemos assim que nem mesmo as cores dos uniformes fogem a um padrão

composto de significado, pelo contrário, ele é cheio de simbolismos religiosos. Assim

todos os símbolos da logomarca são tidos como padrão na hora de idealizar as

roupas de trabalho eclesiástico, e poucos daqueles que não usam esses uniformes

são conhecedores do motivo que tais cores são usadas, pois na maioria das vezes

eles  apenas  direcionam sentido  a  logomarca  da  igreja  e  não  ao  sentido  que  a

liderança utiliza. Somente após fazer parte do corpo eclesiástico que o significado da

logo é explanada e carregada de sentidos, contudo essa informação de significado

para a mesma está disponível para que quiser impressa na secretaria da igreja e

segundo o pastor, quando a logo foi criada ele mesmo explicou seu significado para

toda igreja em um culto de domingo, ao qual o pesquisador não estava presente.
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CONCLUSÃO

A análise das formas de poder existentes na normatização das formas de

vestir  entre  as  mulheres  da  igreja  assembleia  de  Deus  Ministério  Filadélfia,  nos

remetem ao entendimento da força que a religião possui sobre o individuo. Força

essa que está para além de algo espiritual  que possa existir  e transcende para

diferentes  formas  de  ver  a  vida,  e  nisso  se  inclui  as  formas  de  determinar  as

maneiras que cada mulher escolhe sua roupa.

Interessante é notar que algumas mulheres da liderança são bastante firmes

no que diz respeito a importância de se estabelecer e ensinar essas formas de vestir

para  as  demais,  alegando  que  a  obediência  e  decência  são  quase  uma

consequência  exigida  para  demostrar  amor  a  Deus  e  que  as  indecentes  são

pessoas sem Ele.

“mulheres  que  se  vestem  de  forma  inadequada  dentro  da  igreja

ainda não compreendeu o ensino da palavra de Deus que diz que ‘os

sensuais  não tem o espírito  de  Deus’.  Mulheres  que fazem  isso,

fazem por vários motivos: não tiveram um pastor pra lhes ensinar, ou

seus maridos não ensinaram ou o pai não ensinou, e se alguém lhes

ensinou e não quis obedecer mostra-se como uma pessoa rebelde

ou  insubmissa,  se  algumas  se  comportam  desse  jeito  não  se

sujeitam aos pais ou esposos, como se sujeitariam a Cristo que é o

cabeça da igreja? (Adma Batista De Araújo, 42 anos)

Dentre as principais conclusões a respeito dos costumes ensinados na igreja

Assembleia de Deus Ministério Filadélfia que podemos destacar é as maneiras que

algumas fieis apresenta ao tentar driblar esses ensinamentos de padronização. Nem

todas as mulheres reagem de forma serena aos conselhos da liderança a respeito

das formas adequadas de vestimentas. Algumas delas apenas buscam seguir essa

normatização quando vão aos cultos e não mantém os mesmos critérios ao se trajar

para  ir  a  outros  lugares,  mesmo  que  os  membros  da  igreja  também  estejam
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presentes.  Essas  mulheres  assumem  terem  esse  tipo  de  habito  mas  não  o

consideram como um desvio de conduta, pois o importante é ser “santo” onde os

cultos ocorrem e fora daquele local elas podem ter mais variações do que vestir. Por

isso não é pouco comum a utilização de decotes e transparências em eventos como

casamentos e bodas,  trazendo o que seria proibido para utilização. Mas durante

esses eventos parece que essas questões não são tão percebidas pelas próprias

mulheres. O que acaba reforçando a ideia de que o local onde acontecem os cultos

é percebido por essas mulheres de forma diferente dos demais.

Há também aquelas mulheres que mesmo não entendendo ou aceitando essa

normatização, continuam ali por acreditarem que seja isso algo bem pequeno diante

da  importância  que a  fé  representa  na  sua  vida.  Como relata  a  jovem Amanda

Onorato de Miranda de 22 anos disse em entrevista: “Minha igreja não permite o uso

de calça. Discordo do costume, mas permaneço seguindo as normas”.  Com isso,

vemos nitidamente o poder da religião pois mesmo sob os indivíduos que as seguem

pois mesmo sabendo que poderia estar em outra igreja a pessoa prefere manter-se

nestas condições do que deixar de exercer sua fé ou então deixar de cultuar na

igreja.

Já aquelas mulheres que exercem função eclesiástica mantém esses padrões

com maior rigor independente do local. Delas é exigida maior responsabilidade e as

mesmas são diretamente cobradas para terem essa postura também pelos homens

que estão no mesmo patamar eclesiástico. A tradição é mantida como algo sagrado,

apesar de alguns da liderança masculina já reconhecerem certo exagero sobre essa

forma  de  ensino.  Para  esses  o  importante  é  que  haja  uma  mudança  total  e

permanente, uma conscientização dos porquês esses modos são colocados a fim de

proteger  a  imagem  da  mulher,  mas  ela  mesma  é  quem  precisa  desejar  essa

mudança.

“... creio que isso ocorre por uma tradição ensinada nas igrejas, de

que devemos nos vestir de forma santa para ir a igreja, sendo que na

verdade, devemos nos vestir de forma santa todos os dias e para

qualquer  ocasião.  Não  só  para  ir  aos  cultos.  (...)  Creio  que

crescemos com esse ensinamento, de que somos santos e devemos
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nos  vestir  de  forma  santa.  O  problema  está  o  que  seria  vestes

santas,  porque  esse  conceito  muda  de  denominação  pra

denominação.  Então  difícil  existir  um  padrão  de  santidade  de

vestimenta assim (risos).  Tenho a visão bem ampla em relação a

isso. Inclusive acho um absurdo o homem não poder ir a igreja de

bermuda  em  algumas  denominações.  Muitos  utilizam  o  seguinte

exemplo '  Você por acaso vai perante o juiz de bermuda?'.  Aí  eu

sempre  respondo,  claro  que  não,  a  relação  minha  com  o  juiz  é

meramente formal e restrita, DEUS é meu amigo, quando você vai

na casa do seu melhor amigo, você só vai de calça? (risos), Então,

há sim diferença, infelizmente ainda tem muitas pessoas com a visão

machista,  até muitas mulheres,  por incrível que pareça. Mas creio

que existe essa diferença também pela questão cultural, a forma de

se  vestir  do  homem  e  da  mulher  é  diferente,  então,  é  natural

ensinamentos  diferentes.  O  que  não  pode  existir  é  machismo  e

privilégios  dos  homens  em  relação  a  mulheres,  ambos  precisam

vestir-se de forma adequada.  E acho que existem vários tipos de

igreja, pra todos os tipos e gostos, se você não vai se adaptar numa

igreja muito rígida com vestimenta, para não cair em rebeldia com

seu líder, mude de igreja com orientação de Deus, claro, ou se quiser

e preferir, mude seus hábitos. (Ruan Pinho Azevedo, 27 anos)

O que levam essas pessoas a se manterem tão firmes no propósito de cultuar

de forma coletiva em igrejas seria um ótimo e possível próximo objeto de pesquisa

para  tentar  observar  a  dimensão  de  como  essas  prioridades  é  estabelecidas,

contudo para esse fim dedicaremos outro momento que não seja o presente.

Em  suma,  percebemos  a  necessidade  que  o  individuo,  nesse  caso  em

específico,  as  mulheres  evangélicas  têm  em  exercer  sua  fé  independente  de

pressões exteriores impostas muitas vezes pela própria doutrina. Acreditamos que

apesar de não identificarem que estão muitas vezes, sofrendo uma pressão externa

para  mudança dos seus hábitos  de forma inconsciente,  não podemos definir  ou

generalizar que ocorre uma completa e pura alienação. Se assim fosse não existiria
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uma sobreposição  de  adaptação  às  normas  como foi  observado.  Assim  mesmo

sendo  bastante  rígidas,  essas  padronizações  não  são  seguidas  puramente  por

questões religiosas, mas sim por escolhas, sejam elas conscientes ou não.

Assim como existe a liberdade de se adequar e poder alcançar cargos mais

elevados se as normas forem entendidas e internalizadas, assim também existe a

liberdade de não as cumprir em totalidade e usar de subterfujo para se exercer a fé

ou  até  mesmo  ignorar  totalmente  as  condutas  desejadas,  mas  sempre  tendo

embates com a liderança ou se a mesma não o provocar, outras mulheres por si

mesmas tentarão “convencer” a seguir as tendências gerais.
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