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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a presença da religião na sociedade.

Tem  por objeto a relação entre religião e estrato social, sendo focado no contexto em que a

religião protestante pentecostal se instala nas regiões pobres da periferia. O intuito principal

deste texto é propor uma abordagem que leve em consideração o papel do individuo na ação

religiosa  e  não  somente  tê-lo  como  passivo  e  subordinado  dentro  da  religião.  O

desenvolvimento dos capítulos procura demonstrar alguns aspectos sobre os quais o aparato

religioso pentecostal é construído dentro do meio social mais pobre. Sendo eles, a fragilidade

e a desestabilização da vida social na periferia, a  versatilidade do discurso e a perspectiva do

carisma  nesta  construção  ,e  a  carência  pela  formação  de  uma  identidade,  suprida  pela

conversão ao pentecostalismo. Desenvolvendo o trabalho, sempre levando em consideração as

motivações e interesses das populações da periferia.

Palavras chave: 1.Pentecostalismo.2.Periferia.3.Individuo.4.Ação
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Abstract

The present work aims to reflect on the presence of religion in society. It aims at the

relationship  between  religion  and  social  stratum,  focusing  on  the  context  in  which  the

Protestant Pentecostal religion settles in the poor regions of the periphery. The main purpose

of this text is to propose an approach that takes into account the role of the individual in

religious action and not only to have it as passive and subordinate within the religion. The

development  of  the  chapters  tries  to  demonstrate  some aspects  on  which  the  Pentecostal

religious apparatus is constructed within the poorer social environment. They are the fragility

and destabilization of social  life  in  the periphery,  the versatility of the discourse and the

perspective of the charism in this construction, and the lack of the formation of an identity,

provided  by  the  conversion  to  Pentecostalism.  Developing  the  work,  always  taking  into

account the motivations and interests of the populations of the periphery.

Key words: 1. Pentecostalism.2. Periphery. Individual.4. Action
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Introdução

O intuito  deste  trabalho é  estudar  e  compreender  um dos fenômenos  de

maior  importância  no  país.  O  fenômeno  do  crescimento  da  religião  protestante  (em sua

vertente pentecostal) no Brasil nos últimos anos. Para se ter uma ideia, segundo o censo de

2010 do IBGE, o crescimento da religião protestante (evangélicos) foi de 61,45% em dez

anos. No censo dos anos 2000, cerca de 26,2 milhões de pessoas se declararam evangélicas e

uma década depois este número subiu para 42,3 milhões de pessoas. Estamos falando de 16,1

milhões de pessoas se convertendo a esta religião, é mais do que a população do Equador. Um

fenômeno dessa magnitude merece e precisa ser estudado.

Como todo fenômeno social, este, também tem suas diversas peculiaridades,

características  que  o  distinguem  dos  demais.  Uma  particularidade  interessante  é  que  a

composição  desta  religião  em si  encontra  sua base  nas  categorias  com “menor”  prestigio

social, isto é, cerca de 6,2% dos evangélicos não tem instrução escolar e 42,3% tem o ensino

fundamental incompleto, segundo o IBGE. O que chama a atenção é esta instituição religiosa,

que necessita de doações financeiras para a sua manutenção (como todas as outras), encontrar

o sucesso justamente em meios onde os recursos financeiros são escassos.  Este paradoxo

inicial é  o ponto de partida da reflexão desta pesquisa.

Sendo  o  paradoxo  no  meio  material  (financeiro),  resta  analisar  esta

perspectiva  no  cerne  da  questão  religiosa.  Por  sorte,  a  dimensão  financeira  nas  religiões

protestantes não são propriamente um tabu. Obviamente que é preciso todo um cuidado ao se

falar da noção de dízimos e ofertas, sobretudo quando se ignora a perspectiva religiosa e se

aborda a sociológica, mas mesmo necessitando desta delicadeza, não se pode deixar de falar

sobre tal.  Abordaremos a questão das doações, deixando de lado a doutrina bíblica em si,

dando ênfase aos efeitos sociais que elas têm no ponto de vista dos doadores e dos que colhem

estas doações.

A palavra “sociológica” vem bem a calhar aqui, pois partiremos do principio

de que existe uma espécie de lógica social que rege este tipo de comportamento. A hipótese

central  é  de  que  o  indivíduo  não  é  passivo  nessa  relação,  simplesmente  obedecendo
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cegamente, pelo contrário ele é agente e compreende a sua maneira a sua relação com as

doações e a sua vida particular. 

Para compreender este mecanismo, é proposto a compreensão do universo

em que  se  encontram os  adeptos  deste  segmento  religioso.  Proponho então,  analisar  três

aspectos de suma importância para esta compreensão, compondo cada um os capítulos desta

monografia. O primeiro, a percepção da fragilidade e incerteza da realidade destes indivíduos.

O  segundo  ,a  carência  de  uma  relação  de  pertencimento  e  identidade,  típicos  destes

ambientes sociais e o terceiro, porem não menos importantes ,o conteúdo do discurso(verbal e

não verbal) que consegue conquistar estes indivíduos.

Sobre a fragilidade das experiências de vida dessas pessoas, basta perceber

que questões basilares não possuem qualquer garantia, isto é, mesmo as necessidades básicas

para  a  sobrevivência  (alimentação,  moradia,  segurança)  não  possuem  uma  total

previsibilidade. Em áreas de periferia, muitas vezes não se sabe nem o que se vai comer, nem

se pode se garantir o dinheiro do aluguel. Ou mesmo ainda mais grave, ao se sair de casa,

nada garante que o retorno é certo, podendo ser vitima da violência e perder a própria vida.

Dentro  deste  quadro  é  natural  que  o  pentecostalismo  (enquanto  sistema  de  produção  de

conhecimento e de mecanismo que propõe certa previsibilidade a vida) encontre na periferia,

um celeiro prospero e avido por essa espécie de controle sobre o devir, que ele propõe.

Sobre a carência de pertencimento e identidade, é necessário observar que

instituições básicas não conseguem ser bem sucedidas dentro dessas regiões. Tenha-se em

mente que o Estado não consegue penetrar efetivamente nessas áreas, mesmo a instituição

familiar não é consistente para estas pessoas. 

A instituição religiosa (pentecostalismo) consegue então suprir ou ao menos

reduzir os efeitos negativos desta carência. Se encontra na igreja o apoio de companheiros,

consolo e aconselhamento pessoal, que a família deveria propor, além da assistência social

que muitas das vezes é oferecida por estas instituições. Neste local religioso, o individuo se

sente  membro,  tem  a  sensação  de  pertencimento  que  outras  instituições  sociais  não

conseguem proporcionar.

A questão do discurso é complementar aos dois aspectos anteriores. Ainda

que a população da periferia não possua uma cadeia de racionalização de alta complexidade,

ele possui sim uma forma de traduzir e reproduzir suas ansiedades e desejos. Um sistema que
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possa  oferecer  a  esses  indivíduos  uma  “formula”  para  resolver  seus  problemas  mais

imediatos, ou mesmo que não se resolva, mas pelo menos faça compreender a relação de suas

ações e a os resultados em sua vida, é de fato muito bem vindo.

O discurso que por si só seria sedutor e bastante atrativo, também conta com

os  chamados  “testemunhos”,  que  são  espécies  de  histórias  de  vida  (bem  sucedidas  em

diversas  áreas)  que  confirmam  e  legitimam  as  promessas  desta  religião.  Ao  invés  de

simplesmente dizer o que se tem que fazer e o que se pode ganhar, ele demonstra através da

vida de outros membros que o sistema funciona, a melhora de vida é possível e o segredo para

isso, se encontra dentro das portas da igreja pentecostal.

Além  dos  testemunhos  e  das  pregações  tradicionais,  a  perspectiva  do

carisma é também abordada aqui, como método de introdução e de confirmação do discurso.

O carisma magico religioso é fortemente desenvolvido dentro destas igrejas e muita das vezes

é o maior responsável pela confiança atribuída ao líder religioso pentecostal, Seja ele pastor

ou não.

Trabalhando com estes três aspectos acima citados, pretendo dialogar com a

bibliografia a luz de alguns autores e assim tentar compreender como e por que estas pessoas

se  encontram dentro  deste  meio  religioso.  Ignorando a  simples  perspectiva  que  admite  a

religião como forma de alienação e optando pela ideia de que o individuo é agente de sua

própria vida, tem opinião formada, desejos definidos e consciência de seus atos.
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Capitulo 1 : A experiência de vida na periferia

Para fins de melhor compreensão desta relação que compreende o contato

do fenômeno religioso do (neo) pentecostalismo com as comunidades pobres, podemos tomar,

por exemplo, um bairro. O bairro em questão se chama Jardim Catarina e fica localizado no

município de são Gonçalo, RJ. Trata-se de um bairro de grande porte com mais de 70.000

habitantes e funciona como uma espécie de bairro dormitório, visto que a maior parcela da

população  precisa  se  locomover  para  outros  bairros,  por  vezes  até  outras  cidades  para

trabalhar e/ou estudar.

O lugar é composto por mais de cem ruas, entre becos e vielas também, mas

é delimitado principalmente por duas avenidas principais, em torno das quais o comercio (de

pequeno  e  médio  porte)  e  o  transporte  do  bairro  gira.  Conta  com  padarias,  pequenos

mercados,  farmácias,  lojas  de  materiais  de  construção  e  outras  diversas  pequenas

conveniências que visam atender as necessidades mais básicas da população.

Dito isto, é possível perceber que o mercado é de fato vivo dentro das ruas

do Jardim Catarina, suprindo demandas básicas de consumo da população. Resta saber então

qual a participação do Estado, por meio de suas instituições, no cotidiano destas pessoas.

Esperasse que o Estado possa suprir  as necessidades mais básicas da sua população, mas

assim como em diversas outras comunidades, aqui ele também se faz ausente mesmo nas

questões mais simples.

No  que  diz  respeito  à  educação,  por  exemplo,  o  bairro  conta  com oito

escolas públicas,  sendo cinco de ensino fundamental (municipais)  e três  de ensino médio

(estaduais). Como infelizmente é rotineiro nas áreas pobres, a situação destas escolas é de fato

lastimáveis, fora o estado físico (parte de manutenção) a carência de estrutura para o ensino é

grande. Falta de material, de água, de merenda e de qualquer apoio ao aluno. 

Os intemperes também assolam as escolas como as enchentes (frequentes no

bairro) que impossibilitam as aulas, isso sem contar as constantes ameaças da violência do

tráfico de drogas que por vezes leva ao fechamento dessas escolas. Vale lembrar que a conta
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não bate, pois o numero de escolas fundamentais é maior do que as de nível médio o que leva

os alunos (como já dito) a ter que se deslocar para outras localidades para dar continuidade ao

ensino.

Quando se trata de saúde a situação se agrava ainda mais. Um bairro com

um numero tão alto de habitantes, conta apenas com três postos de saúde. Sendo que nenhum

deles  é  de  pronto  atendimento.  O  funcionamento  é  precário,  com  falta  de  médicos,

equipamentos  e  medicamentos.  Mesmo  as  consultas  mais  básicas  demandam  uma  longa

espera na fila, desde a madrugada, para conseguir um numero para ser atendido. Em caso de

emergência  é  necessário  o  deslocamento  para  bairros  vizinhos  que  prestam  o  primeiro

atendimento e casos mais graves somente no centro da cidade.

A questão da segurança é quase inexistente. Há um posto policial que fica

praticamente no centro do bairro (posto esse que já  foi  fuzilado),  que dificilmente tem a

presença de policiais e quando tem, se dedicam a “serviços internos”. Salvo uma operação ou

outra,  que  sempre  termina  em muito  tiro  e  pouco  resultado,  o  policiamento  no  bairro  é

inexistente. É possível transitar nas ruas do bairro por semanas sem notar a presença de um

policial ou viatura. Não é preciso dizer que com isso, o índice de assaltos, furtos e outros tipos

de violência, como o tráfico de drogas é algo presente o tempo todo no dia a dia da população

deste local.

É  então  este  o  ambiente  onde  reside  a  população  pobre  no  país.  É

obviamente um exemplo isolado, porém a realidade das periferias pelo Brasil não é muito

diferente,  em alguns  casos  é  ainda  pior.  É  nesse terreno,  negligenciado pelas  instituições

Estatais e levemente tocado pelo mercado, onde a religião pentecostal mais se desenvolve. O

individuo é influenciado por suas relações, tanto interpessoais quanto pelas suas relações com

as instituições. Através destas relações ele desenvolve suas formas de racionalidade e assim

constrói seu modus operandi para lidar com novas instituições.

Agora façamos um exercício de imaginação, de alteridade. Imagine que se

esta em um ambiente como este, onde a educação é precária, logo é de se esperar que as

oportunidades de emprego, em um mercado tão competitivo, também não sejam as melhores.

Com uma remuneração limitada (maioria das vezes uma salário ou pouco mais) é uma missão

impossível suprir as outras demandas e lacunas que o Estado deixa em aberto.
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Se possui filhos, não se pode confiar nas instituições de ensino e surge o

receio de que ele tenha o mesmo destino que os seus pais. Caso adoeça não se tem uma

assistência medica digna e muito menos condições de arcar com os custos de um plano de

saúde (que  na atualidade  também não é algo  notável).  Opções  de lazer  são algo fora de

cogitação, o salário recebido mal da pra pagar as contas (as vezes nem dá), quem dirá custear

o entretenimento seu e de sua família. E o que é ainda pior, não se pode garantir nem mesmo a

segurança de sua vida e de seus entes queridos.

Ou seja, Todos os direitos básicos (vida, alimentação, saúde, educação, ir e

vir etc..), garantidos na constituição, são incertos para estes indivíduos, alguns nem se quer os

conhece. A relação com o Estado ou é nula ou é de ojeriza, pois só travam contato efetivo

quando o Estado vai até a comunidade punir (com a violência policial) e cobrar (impostos).

Incerteza e abandono, é essa a condição mental da maioria dos habitantes das regiões mais

pobres. Isso gera nos indivíduos uma imensa sensação de insegurança e impotência mediante

os acontecimentos da vida.

O  indivíduo  médio  que  habita  esse  lugar  tem  sua  rotina  marcada  pelo

trabalho, muitas das vezes informal, e por todo sacrifício que ele implica. Sacrifício, pois pelo

fato de não se dedicar a escola, por motivos justificáveis, a qualificação profissional desses

indivíduos é  deficitária,  os  empurrando para as  oportunidades  de empregos  com menores

remunerações e piores condições de trabalho. Mas se a instrução escolar seria uma válvula de

escape desse ambiente incerto, por que o habitante da periferia não opta por ela?

O desinteresse escolar é algo comum entre crianças e jovens, mas como diz

Roberto Dutra “O quanto a escola pode parecer desinteressante para uma criança diante da

possibilidade de diversão constante, todo mundo pode imaginar. O importante aqui é perceber

o que leva determinadas crianças a optarem por um razoável grau de sacrifício em nome dos

estudos.” (Rocha, Dutra, 2009 pág. 212). O que leva algumas crianças a aceitarem o sacrifício

da aprendizagem escolar e o que faz com que as outras não aceitem esse martírio, é em prática

a mesma coisa.

Os indivíduos têm suas decisões e comportamentos tomados (como já dito)

devido a sua relação interpessoal, essa relação se da mais no âmbito dos afetos do que da pura

e  simples  racionalidade,  desta  forma  é  de  fácil  compreensão  que  uma pessoa  aprenda  a

valorizar mais aquilo que presencia a valorização do que aquilo que lhe é dito pra se valorizar,

Em outras palavras a relação dessa população com a educação formal não é positiva, pois suas
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experiências com esta também não o são. Não existe qualquer benefício imediato ou atrativo

na instituição escolar em si que convença uma criança ou jovem a se dedicar e permanecer

estudando.

Dutra conclui  “Desse modo,  a  escola  só pode premiar  e  manter  em seu

quadro aqueles que já acham importante ir bem nela, ou seja, ela só pode ensinar alguma

coisa a quem já aprendeu o principal. E esse principal vem mesmo do princípio: é a vida

familiar  prévia  que  o  decide.”.  (Rocha,  Dutra  2009,  pág.213).  Imagine  então  que  a  vida

familiar dessas crianças é marcada pela ausência dos pais que precisam trabalhar tanto no

mercado formal, quanto no informal, pais estes que também não possuem muito estudo, mas

que muito trabalham pra manter suas famílias. É de se esperar que a incerteza do sucesso

profissional,  desestimule estas crianças que crescem aprendendo a lidar com necessidades

imediatas e que bem cedo precisam aprender a lidar e ajudar os seus pais na manutenção da

casa.

Estas necessidades imediatas são o que orientam a vida na região periférica.

Como estão  a  total  mercê,  abandonado pelo  aparelho  estatal  surge  nesses  indivíduo uma

espécie de carência institucional. Esta carência institucional busca ser suprida e como saída

encontra na instituição do mercado, uma espécie de ancoradouro, uma saída para a ausência

que o Estado deixa.

O problema é que embora presente na vida destas pessoas, o mercado é

também  muito  incerto  pra  eles.  O  indivíduo  com  um  emprego  não  estável,  sem  ter  a

oportunidade de crédito, e sem garantias financeiras, lida diariamente com a possibilidade de

se endividar, de diversas maneiras possíveis, seja no consumo ou mesmo em sua subsistência.

Obviamente grande parte destes indivíduos não tem um imóvel próprio, os que têm receberam

de herança de seus pais/avós que tomaram de posse (invadiram) o loteamento na época em

que não havia valor comercial nestes terrenos.

O aluguel no jardim Catarina, gira em torno de R$500-600, com o salário

mínimo a R$937, para manter uma casa é necessário pelo menos duas pessoas trabalhando

para manutenção da casa,  se contar todas as contas (água,  luz,  telefone) e a alimentação.

Como é costume se dizer por aqui “aluguel é a pior dívida de todas, assim que você paga, já

esta devendo de novo”, esta constante dívida assola os moradores. Com a linha de credito

aberta as populações mais pobres, surge outra possibilidade de endividamento, os cartões de

credito.
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As dividas são certezas na vida dessas pessoas, mas o pagamento delas não.

Não raro, as fontes de renda são interrompidas, Seja por demissão quando se trabalha no

mercado formal, ou por uma infinidade de outros motivos (doença, interdição, intemperes do

tempo, falta de mercado consumidor etc...)  quando se trabalha no mercado informal.  Sem

qualquer noção de planejamento ou de controle do futuro, essas pessoas vivem um dia após o

outro buscando esperanças para seguir sua existência.

1.1.  Os desejos gerados dentro dessas comunidades

O Mc Ed rock, membro do grupo de rap, “racionais Mc’s”, tem uma frase

sobre a população mais pobre: “Na periferia, o sonho de todo pobre, é ser rico”. Embora ele

diga isso sem qualquer compromisso sociológico, há muito por trás desta pequena frase, que

não pode ser simplesmente ignorado. Ele esta falando do sonho (não do plano) das classes

mais baixas de nossa sociedade, falando do próprio sonho.

O ideal na cabeça dessas pessoas é ascender, mudar de classe. Resta nos

perguntar o porquê do desejo desta ascensão. Poderíamos ir por duas interpretações, uma que

seria mais ligada à condição humana propriamente dita e outra que teria mais ligação com o

modo de vida no sistema capitalista moderno e seus padrões de consumo.

É  possível  interpretar,  primeiro,  esta  ansiedade  pela  mudança  de  classe

através do ponto de vista hedonista, da busca pelo prazer e da fuga da dor. Vale lembrar que

essa percepção classicista é algo que não faz parte do conhecimento da população pobre, o

que ela percebe é a diferença do modo de vida e no padrão de consumo. Obviamente os

membros  das  classes  baixas,  por  menos  instruídos  que  sejam,  conseguem  perfeitamente

perceber que os membros das classes superiores possuem uma forma de vida mais agradável,

algo que vai além da simples existência e gozam de prazeres com os quais os pobres sonham.

Mudar de classe pode significar então viver de forma mais feliz,  sem se

preocupar  com os  problemas  do  dia  a  dia  da  periferia.  Significa  escapar  do  medo  e  da

incerteza, da falta de recursos e de segurança. Ser “rico” representa um controle sobre os

fenômenos da vida e a confirmação das expectativas que os indivíduos desenvolvem. Em

outras palavras, ascender de classe, supre no indivíduo a carência institucional deixada pela
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sociedade  e  pelo  Estado,  tornando  a  existência  mais  palatável  e  dando  ao  indivíduo  a

capacidade de decidir o seu futuro.

Há  também,  uma  segunda  interpretação  desta  hipótese  da  ascensão

classicista, como formas de (re)afirmação de um status ou de um modelo de vida. Ou seja,

Subir de classe é a forma de obter meios para legitimar o que determina a ideia de sucesso na

vida cotidiana,  o padrão de consumo. Por esta hipótese,  o que realmente interessa para o

indivíduo não é necessariamente a segurança, mas sim a capacidade imediata que ele adquiri

de realizar seus ensejos consumistas.

Não  fazendo  juízo  de  valores,  mas  apenas  procurando  apresentar  uma

alternativa  para  compreensão  desse  ímpeto  de  se  tornar  “rico”,  entendo  que  ele  surge

justamente do modo de vida duro e incerto que estes indivíduos experimentam. Sem qualquer

garantia  institucional,  nem  os  mínimos  direitos  básicos,  resta  a  estas  pessoas  o

reconhecimento por meio da única instituição que lhes estende a mão (mesmo que mal e

porcamente), o mercado.

 Assim como  diz  Zigman  Bauman,  sociólogo  alemão  contemporâneo,  a

sociedade atual, que ele chama de sociedade de consumidores:

 “representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha

de  um estilo  de  vida  e  uma  estratégia  existencial  consumista,  e  rejeita  todas  as  opções

culturais alternativas” (BAUMAN: 2008 p. 71). 

No mercado, é quem possui ou tem capacidade de possuir mais. Por isso é

de comum conclusão logica, muita das vezes inconsciente, que a sua afirmação de identidade

passe pela sua possibilidade de consumir. Assim os indivíduos não buscam nem mesmo fazer

valer seus direitos básicos, mas sim a sua capacidade de consumir. Por exemplo: Uma pessoa

no jardim Catarina,  mesmo que tenha sua rua sem saneamento básico,  luta pra conseguir

comprar um celular de ultima geração. Isto nos mostra que a sequência de decepções com as

experiências que ele tem com o Estado, o fazem ignorar esta relação.

Embora pisar na lama o incomode, ele não atenta para utilizar seus meios

materiais  para  resolver  esse  problema  e  tão  pouco  tem  fé  que  o  Estado  o  resolva,  ele

simplesmente se dedica a resolver outro problema, consumir determinado produto que confira

a  ele  em  seu  meio  social,  um  dado  reconhecimento.  Obviamente  ele  percebe  que  o

saneamento básico é um problema, mas tem em sua memoria experimental, que este problema
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dificilmente pode ser resolvido, mas que o reconhecimento social virá de outra forma, uma

vez que ele seja possuidor de determinada coisa.

Desta forma, se tornar “rico” significaria mais do que a garantia dos seus

direitos  (mesmo  que  pagando  por  eles),  representaria  a  capacidade  cada  vez  maior  de

consumir e assim ser alguém que pertence a um estrato social diferenciado. Mais do que ter

seu saneamento básico garantido,  por ter  condições de morar em um bairro melhor,  mais

urbanizado, subir de classe, é a garantia de que se pode pagar por objetos que lhe emprestam o

status  de  alguém  importante.  Ironicamente  mais  do  que  possuir,  consumir  nesse  quadro

significa “Ser” mais do que “ter”.

De fato, esse quadro de valorização do consumo ou da ideia de ascensão

como um objetivo de vida não é único e exclusivo das classes pobres, porém é nestes meios

onde existe a maior carência de meios e métodos para a realização deste ideal. Acredito que

em toda sociedade capitalista exista o anseio pelo aumento da capacidade de consumir e pela

maior dinamização dessa relação, porém é nas regiões mais periféricas onde esse anseio se

torna um sonho distante, quase impossível.

Abandonados pelo mecanismo estatal, incutidos com os ideais consumistas

e almejando o sonho de mudar de vida (de classe). O que essas pessoas precisam é de um

meio, um mecanismo que permita que elas, dentro de suas limitações, possam alcançar os

seus  sonhos.  É  nesse  cenário,  visando  ser  a  chave  pra  essa  necessidade,  que  o

pentecostalismo,  enquanto  mecanismo  de  produção  de  conhecimento  e  de  determinado

controle sobre o mundo, encontra terreno fértil e se desenvolve sem muitas dificuldades. 

Segundo o autor Brand Arenari, esta relação Pentecostalismo/periferia não é

algo novo, mas existe desde sua gênese. O autor diz:

“Assim, o pentecostalismo surgiu como uma religião típica dos excluídos,

ou uma religião de classe dominada moderna, que devido a processos históricos também está

relacionada às especificidades étnicas.” (Arenari, Brand, 2015, pág. 526).

O  pentecostalismo  aparece  como  a  promessa  de
mudança  e  solução  dos  problemas  mais  imediatos  das
populações mais pobres, “O pentecostalismo tornou-se a
expressão  religiosa  por  excelência  de  uma classe  social
com maior presença numérica em sociedades periféricas”
(Arenari, Brand. 2015, pág. 525).

17



Esta vertente religiosa entra na comunidade onde o Estado não entra e traz

com ela a promessa de transformação que a população tanto almeja. A comunidade possui

desejos que não tem a capacidade de realizar e nenhuma outra instituição lá presente, promete

realizar tanto esses desejos, quanto a religião pentecostal. Ela consegue suprir as carências

institucionais, e empresta aos seus membros as ferramentas necessárias para realizar os seus

impulsos de consumo.

 “O pentecostalismo, enquanto o terceiro movimento importante da Reforma Protestante está

relacionado com a ascensão de uma classe social  específica” (Arenari,  Brand,  2015,  pág,

526).

A classe social específica é justamente a que esta situada nessas localidades

periféricas. Nestas regiões se torna explícito que uma religião carrega com ela muito mais do

que aspectos ideológicos, mas se apropria também de demandas materiais de acordo com a

vivência  de  seus  membros.  O  pentecostalismo  encontra  na  periferia  o  seu  público  alvo

perfeito, por isso o seu desenvolvimento se da de forma rápida.

Prega-se a salvação e não há nada que estas pessoas mais esperem, esta

instituição religiosa promete salva-los do inferno, mas o que é ainda mais importante é a sua

capacidade de dar esperança da salvação imediata. O indivíduo encontra ali os mecanismos

para a salvação de sua alma, mas também de sua vida, em todas as áreas que em geral se

encontra dificuldade. Na igreja o indivíduo encontra orientação que o permite organizar sua

vida familiar, emocional e financeira, a igreja o salva do inferno, mas também o “livra” do

sofrimento infligido pelo mundo e daquele causado por ele mesmo.

A despeito da ideia que se tenha da alienação por parte dos membros desta

religião, o que proponho aqui é outro olhar sobre isso. Não seria esta alienação o que permite

que os o pentecostalismo prospere. O que permite os muitos frutos dessa corrente religiosa

seria o fato de o terreno ser propício. O descaso com essa população, o impulso capitalista de

consumo  e  a  incerteza  sobre  o  futuro,  formam  o  solo  perfeito  para  a  semente  de  o

pentecostalismo ser lançada e não a instituição, dentro da comunidade, que faça o que estas

igrejas fazem, tornam o indivíduo em pessoa.
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Capitulo  2-  O  papel  do  carisma  na  difusão  do  discurso  religioso

pentecostal.

Não  é  de  fato  uma  coincidência  o  fato  de  o  movimento  pentecostal

encontrar o seu berço nas sociedades chamadas de “periferias do capitalismo”. Esta forma de

discurso religioso que pouco se vê em sociedades mais estáveis e igualitárias, prospera sem

limitações aparentes nas áreas de maior imprevisibilidade de vida. Isto se dá devido a sua

gênese  e  o  discurso  que  a  acompanha,  mas  também ocorre,  pois  em última  medida  este

discurso não é formado de forma aleatória ou externa, mas sim condizente com a realidade de

seu publico alvo.

Uma  das  historias  da  gênese  do  pentecostalismo,  data  sua  origem  no

chamado “Reavivamento da Rua Azuza” ocorrido em 14 de abril de 1906, na Azuza Street,

Los  Angeles,  Califórnia.  O  responsável  por  esse  movimento  era  o  reverendo  Willian  J.

Seymour, um negro de meia idade filho de ex-escravos, em pleno apartheid americano. É

difícil de imaginar que este homem detinha em sí a pretensão de criar este movimento que

cresceu e se difundiu por todo mundo, porém não é isto que importa aqui. O que realmente

interessa é perceber que o pentecostalismo não é uma religião aceita pelas classes populares,

ela é uma um discurso mágico religioso criado no seio dessas classes, de acordo com suas

demandas e é provável que por isso mesmo tenha sido largamente adotado por estas pessoas.

Surgido em um cenário de grandes conflitos sociais, étnicos ou econômicos,

o pentecostalismo emerge como a religião dos não agregados, daqueles que não pertencem a

algum lugar, dos que estão literalmente à margem do sistema organizacional e norteador da

sociedade moderna e contemporânea, o capitalismo. As demandas da periferia do capitalismo

se encontram em toda parte independente de bandeira ou nação e esse sistema de produção de

conhecimento/domínio do mundo seria uma espécie de resposta que visa reorganizar a vida

cotidiana.

Resta indagar então a forma e o método pelo qual esse tipo de discurso é

injetado nestes grupos. Entendo que uma das maneiras de se fazer esse exame é abordar as
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figuras  que  carregam este  modelo  de  conhecimento  até  o  cerne  da  periferia,  os  agentes

responsáveis por levar a estas pessoas o que nenhuma outra instituição é capaz de levar, suas

características, modo de vida e entendimento religioso sobre o mundo e assim compreender

melhor a religião pentecostal.

Em  Weber,  poderemos  encontrar  a  definição  de  tipos  ideais  e  suas

características. O caso em questão suscita uma presença de características de dois desses tipos

ideais,  no  que  diz  respeito  aos  lideres  religiosos  pentecostais.  Os  pastores  evangélicos

carregam consigo as características da figura do mago/feiticeiro, quando vaticinam em suas

liturgias métodos e autoridade para convencer a divindade a de alguma forma atender os seus

interesses, mas por outro lado também trazem traços da figura do profeta quando em suas

preces e sermões trazem uma mensagem transformadora, que rompe com a rotina e promete

mudar o destino de seus seguidores.

Aquém  desta  discussão  e  da  tentativa  de  classificação  dos  lideres

pentecostais como magos ou profetas, o que mais importa aqui é entender os mecanismos de

dominação  que  permitem que  estes  sejam ouvidos  e  seguidos.  Para  Weber,  o  poder  que

permite que estas pessoas se submetam ao domínio dos pastores é o que ele conceitua como o

carisma. Em suas palavras o carisma é:

“Uma qualidade pessoal considerada extracotidiana e em virtude

da  qual  se  atribuem  a  uma  pessoa  poderes  ou  qualidades  sobrenaturais,  sobre-

humanos ou,  pelo  menos,  extracotidianos  específicos,  ou  então  se  a  toma como

pessoa enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como líder” (WEBER, 2000,

págs. 158, 159).

Estes homens estão dotados, ou pelo menos aparentam estar, de uma espécie

de dom mágico capaz de fazer o que os homens comuns não fazem. Esse “dom” não pode ser

ensinado ou aprendido, sendo pelo menos pra weber, algo não explicado, mas que se confirma

na relação que estes lideres desenvolvem com seus seguidores. Para elucidar melhor podemos

recorrer a exemplos de pessoas que sobem ao púlpito e demonstram este carisma.

Figuras conhecidas da mídia no meio pentecostal  têm suas trajetórias  de

vida parecidas. Grandes nomes como o Edir Macedo ou Valdomiro Santiago, tem basicamente

o  mesmo  caminho  percorrido,  o  de  homens  pobres,  vindo  de  lugares  abandonados  pelo

Estado,  que  consegue  através  da  religião  se  erguer  financeira  e  socialmente,  mas  não
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satisfeitos com a própria ascensão, movidos pelo ímpeto de bondade ou pelo senso de dever

religioso, decidem dedicar suas vidas a difundir  os meios que permitiram a sua ascensão.

Carregam na sua história a confirmação de que foram escolhidos, afinal, qual seria a prova

maior do que o sucesso?

Dificilmente  se  verá  um  líder  pentecostal  que  tenha  uma  origem  bem

sucedida, em primeiro lugar por ser o pentecostalismo ser uma religião de massa popular e em

segundo lugar,  porque para  weber,  o  carisma necessário  para  o  convencimento  da  massa

mesmo que seja uma característica pessoa do indivíduo, só se faz valer se aqueles a quem se

pretende dominar o reconhecem enquanto líder carismático. Weber diz:

“Se aqueles aos quais ele se sente enviado não reconhecem sua

missão, sua exigência fracassa. Se o reconhecem, é o senhor deles enquanto sabe

manter  seu  reconhecimento  mediante  ‘provas’.  Mas,  neste  caso,  não  deduz  seu

‘direito’ da vontade deles, à maneira de uma eleição; ao contrário, o reconhecimento

do carismaticamente qualificado é o dever daqueles aos quais se dirige sua missão.”

(Weber, 1999, p. 324).

Por esta razão existem muitas facetas do pentecostalismo, embora a base e

as demandas maiores sejam as mesmas, em qualquer sociedade a pluralidade de realidades é

deveras grande. Um exemplo, que chama a atenção da amplitude do pentecostalismo, é a

Assembleia de Deus dos últimos dias, dirigida pelo pastor Marcos Viana. É uma obra com um

foco muito específico na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Seu público alvo são as

pessoas com envolvimento com o trafico de drogas (usuários, traficantes, viciados).

Embora uma expressão muito particular do pentecostalismo, ela vale para

compreender que mesmo as mais variadas vertentes pentecostais não se excluem e podem ser

compreendidas  através  do  conceito  weberiano  de  carisma.  Marcado  pela  glossolalia

(Fenômeno de falar em línguas) e pelas manifestações (demoníacas ou do espírito santo) que

são marcas comuns das cerimonias pentecostais, os cultos da ADUD possuem ainda mais

peculiaridades, todas utilizadas a serviço da confirmação do carisma de seus líderes.

Os rituais de expulsão dos demônios são marcados por simbologias ligadas

ao cotidiano violento destas pessoas. Aqui, quando se fala de batalha espiritual, não se trata

apenas de um termo figurativo, mas é representado por armas e onomatopeias referentes a

golpes  e  armas  de  fogo  como  forma  de  combate  e  consequente  expulsão  das  entidades
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demoníacas. Patrícia Birman, em seu texto “A violência dos justos” descreve alguns trechos

dos cultos:

”As pessoas diante das câmeras e do público caem inertes quando

recebem  emanações  sonoras  das  metralhadoras  provenientes  de  seus  gestos  e

aliterações,  frequentemente  misturados  com  manifestações  de  glossolalia.  Falar

línguas  estranhas,  habitual  nos  templos  pentecostais,  aqui  se  entrelaça  com  o

mimetismo  sonoro  e  gestual  com o  qual  o  pastor  reproduz  o  efeito  dos  tiros.”

Birman, Patrícia 2012, pág 67.

Embora para as pessoas não habituadas as liturgias pentecostais, como esta

citada, por exemplo, isto pareça um absurdo ou mesmo uma profanação do ritual sagrado, è

justamente esse exagero que confere o caráter “divino” as ações do pastor. Obviamente as

pessoas não imaginam que realmente exista uma metralhadora mágica nas mãos dele, mas

entendem que o seu domínio das forças espirituais é tão grande que ele é capaz de interpretar

a bel prazer sem precisar se limitar a uma liturgia específica. Isso sem contar, que como já foi

dito, as performances em questão já fazem parte do cotidiano destas pessoas, desta forma,

interpretar armas e um combate real, só confirma a autoridade e o poder que o pastor tem de

derrotar os espíritos malignos.

Ações semelhantes, também podem ser vistas nos programas de televisão do

de grandes igrejas pentecostais. Nestes programas muitas das vezes, as pessoas possuída não

são simplesmente libertas, mas antes disso, os pastores fazem uma verdadeira sabatina com os

supostos demônios dentro das pessoas, como uma espécie de entrevista. Isto também serve

para demonstrar o total controle sobre as forças espirituais, demonstrando que além de poder

dominar as bênçãos eles também têm controle sobre as maldiçoes e podem se livrar delas

quando bem entender.

Mesmo sendo exagerado e beirando o bizarro,  Estas  formas de executar

determinados rituais, para weber também são uma manifestação carismática e por isso são

aceitas pelos seguidores sem maiores questionamentos. Ele diz:

“O carisma,  em suas  formas  de  manifestação  supremas,  rompe

todas as regras de toda a tradição e mesmo inverte todos os conceitos de santidade.

Em vez da piedade diante dos costumes antiquíssimos e por isso sagrados, exige o

carisma a sujeição íntima ao nunca visto, absolutamente singular, e, portanto, divino.

22



Neste sentido puramente empírico e não-valorativo, é o carisma, de fato, o poder

revolucionário especificamente criador da história” (Weber, 1999, pág. 328.).

É justamente por se manifestar em áreas onde o ordenamento social não de

grande valia, onde na verdade a incerteza e o caos são mais conhecidos das pessoas, que o

carisma religioso que diz respeito aos lideres pentecostais, precisa ser diferente daqueles já

vistos em outras classes sociais. Sendo dotados de um carisma espontâneo, não institucional e

não apoiado em liturgias solidas, estes Magos/profetas podem se adequar e prosperar em meio

à massa da população.

Diferentemente  de  outras  religiões,  o  líder  pentecostal  não  demanda

necessariamente  uma  gama  de  instrução  ou  formação  específica.  Ele  muita  das  vezes  é

identificado em seu cotidiano, como uma pessoa comum, no que diz  respeito  à  instrução

acadêmica (exceto claro, os lideres dos impérios pentecostais). Os pastores não precisam de

uma formação específica ou um reconhecimento Macro institucional, para ter a confiança de

seus fiéis, basta a ele ter em sua trajetória de vida, passado pelos dramas que eles também

passam cotidianamente e demonstrar através de sua vida e de seus cultos o domínio que ele

possui sobre as benesses divinas e os malefícios diabólicos.

Contudo, esse poder de dominação não é algo necessariamente estável, na

verdade é preciso que a todo o momento ele seja reavivado ou confirmado, caso contrário o

líder carismático corre o risco de perder o controle sobre aqueles que se permitem dominar e a

sua presença tende a ser indesejada ou substituível por outro líder dotado de um novo carisma.

Nas palavras de weber:

“O líder carismático ganha e mantém a autoridade exclusivamente

provando sua força na vida. Se quer ser profeta, deve realizar milagres; se quer ser

senhor da guerra, deve realizar feitos heróicos.  Acima a de tudo, porém, sua missão

divina deve ser “provada”, fazendo que todos os que se entregam fielmente a ele se

saiam bem. Weber, Max”. pág. 287.

É justamente por esta instabilidade, que a figura do líder carismático por sí

só não seria a chave para o desenvolvimento do discurso pentecostal.  O carisma religioso

chama a atenção de seus fiéis e os atrai para a igreja, mas é preciso algo a mais. Entendo que
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o discurso pentecostal é composto de diversas formas, tendo suas manifestações no campo

verbal, moral e até mesmo estético.

A figura do líder imprime o discurso estético através de suas vestimentas, de

seus gestos, trejeitos e cacoetes. Um homem de terno e gravata, que seria o padrão do homem

capitalista moderno, se assemelhando a um executivo ou advogado (posições de respeito no

universo  dessas  pessoas).  O  pastor  se  veste,  fala  e  se  comporta  como  um  “douto”,

transmitindo assim a autoridade e confiança que ele jamais alcançou em outras instituições e

que o pentecostalismo veio para lhe atribuir. 

A trajetória deste líder corresponde ao discurso moral, que demonstra de

forma viva  a  transformação  existencial  que  o  pentecostalismo  possibilita.  O  homem que

outrora  andava  perdido,  desfavorecido  pela  sorte,  falido  financeiramente  com  problemas

emocionais, sentimentais ou até mesmo de saúde, após o contato com a religião e a decisão de

seguir  os  seus  caminhos,  agora  se  apresenta  como um vitorioso,  feliz  e  realizado,  tendo

alcançado o sucesso na vida, pessoal e pública.

Eis  então,  depois  de  passada  a  primeira  impressão,  a  carência  de  algo

duradouro, permanente e que possa ser reavivado sempre que o desanimo vier. Vale lembrar

que a aparência e a trajetória de vida do líder é algo tomado como dado, um fato que não

necessita necessariamente do advento da fé para se confirmar. Se tratando do entendimento de

um grupo, acredito que a definição de fé aqui possa ser emprestada do próprio grupo, ou do

seu livro de referencia, a bíblia. Para os crentes, ou ao menos o que o seu livro diz, “A fé, é o

firme fundamento daquilo que não se vê”. Hebreus 11,Vers. 1. 

É assim, com esta concepção de fé, como algo que se firma em algo ainda

não visto, que o discurso verbal pentecostal consegue se arraigar e se desenvolver em meio a

periferia. Partindo do pressuposto de que a religião é uma resposta lógica (ainda que uma

lógica magico religiosa), é de se compreender que este discurso se forme de acordo com as

necessidades vividas pelas pessoas. Em termos weberianos, a promessa desse Deus para esse

povo, é a solução para os problemas destas pessoas.

Mesmo que em tese, A religião se proponha a salvar as pessoas, Na prática

esta salvação pode se dar de diversas formas. Em última instância, a salvação de suas almas
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através da igreja fica em segundo plano para estas pessoas. A salvação que mais importa, é a

salvação imediata, salvação do sofrimento mundano. Desta forma o sistema pentecostal se

organiza para ser uma ferramenta para que o escape seja permitido, E isto não apareceria

como uma novidade, sendo na verdade uma característica primordial da ação religiosa, como

diz weber: 

“A ação  religiosa  ou magicamente  motivada,  em sua  existência

primordial,  está  orientada  para  este  mundo.  As  ações  religiosa  ou  magicamente

exigidas devem ser realizadas ‘para que vás muito bem e vivas muitos e muitos anos

sobre a face da Terra’”. (Max Weber).

O  discurso  verbal  pentecostal  surge  então  como  um  conjunto  de

conhecimentos  capazes  de  orientar  e  consolar  os  mais  desafortunados.  Esta  forma  de

produção de conhecimento do mundo carrega uma missão específica, missão esta gerada no

seio da periferia capitalista. E tem sua renovação garantida, uma vez que os problemas destas

pessoas  não são solucionados institucionalmente,  ou seja,  a  demanda é  sempre  renovada,

dando sempre campo para se plantar a semente do pentecostalismo.

O autor francês Pierre Bourdieu, a luz da obra weberiana, também concorda

com o caráter imediato do discurso religioso. Ele entende que esta classe mais pobre, devido

aos anseios gerados e a inconsistência ontológica que é experimentada no decorrer de sua

vida, convivem sempre com a:

 “espera de uma mensagem sistemática capaz de dar um sentido

unitário à vida, propondo a seus destinatários privilegiados uma visão coerente ao

mundo e da existência sistemática, e dando-lhes os meios de realizar a integração

sistemática de sua conduta cotidiana. Portanto, capaz de lhes fornecer justificativas

de  existir  tal  como  existem,  isto  é,  em  uma  determinada  posição  social”.

BOURDIEU, 1992, pág. 86.

O  interessante  é  que  aqui,  para  Bourdieu,  o  intuito  religioso  não  é

simplesmente fornecer um escape para as crises existênciais das pessoas, mas também servir

como uma espécie de ferramenta capaz de justificar a sua existência e posição social. Isto não

implica necessariamente que esta justificativa sirva como ancoradouro para que a população

permaneça  em  sua  posição  atual,  mas  sim  que  funcione  como  um  esclarecimento  que

permitira a transformação futura desta população.
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O autor francês compreende que a religião possa ter duas funções distintas,

uma conservadora, que corresponde a manutenção da ordem e dos privilégios das classes já

estabelecidas, posição esta amplamente defendida pelo entendimento marxista, mas que não

nos  levanta  interesse  aqui.  E  a  outra  função,  que  seria  uma  faceta  salvacionista  e

transformadora que permite a ruptura do modelo como ele esta posto e propõe uma nova

posição para aqueles que estão por baixo no ordenamento social.

“as  demandas  religiosas  tendem  a
organizar-se  em  torno  de  dois  grandes  tipos  que
correspondem  a  dois  grandes  tipos  de  situações
sociais, ou seja, as demandas de legitimação da ordem
estabelecida  próprias  das  classes  privilegiadas,
sentimento  de  dignidade  prendido  a  convicção  da
própria excelência e perfeição de conduta de vida, e as
demandas  de  compensação  próprias  das  classes
desfavorecidas  (religiões  de  salvação)  [...]  [que  se
funda na promessa de salvação do sofrimento] e no
apelo da providência capaz de dar sentido ao que são a
partir do que virão a ser.”. BOURDIEU, 1992, pág. 86

Dar sentido a vida das pessoas como elas são a partir do que virão a ser. Ha

uma profundidade nesta afirmação que pode ser vista em todo o discurso pentecostal.  Ele

possui uma dualidade muito interessante que permite e ao mesmo tempo obriga as pessoas a

obter o sucesso em suas vidas, e por isso funciona. Mais do que prometer dar as ferramentas e

métodos comportamentais para que as pessoas vençam as suas dificuldades, ele afirma que

somente a vitória pode ser interpretada como o sinal da presença divina em suas vidas.

O poder da transformação esta justamente ai, na capacidade que a religião

tem de convencer e capacitar as pessoas a realizar este convencimento. Neste sentido o papel

da  religião  pentecostal  é  possibilitar  e  instrumentalizar  as  pessoas  com  os  atributos

necessários para realizar a transformação de suas vidas, independente de para bem ou para

mal, não cabe aqui juízo de valores. Essa habilidade da religião é descrita por Pierre Bourdieu

como:

“monopólio do exercício legítimo do poder de modificar em bases

duradouras e em profundidade a prática e a visão do mundo dos leigos, impondo-

lhes  e  inculcando-lhes  um  habitus  religioso  particular,  isto  é,  uma  disposição

duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar conforme os princípios de

uma visão (quase) sistemática do mundo e da existência.”. BOURDIEU, 1992, pág.

88.
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Isto permite que o discurso jamais perca a força por mais que ele tarde ou

falhe em sua execução. O sistema é praticamente infalível em sua construção. O membro que

se submeter às diretrizes desta religião e se comportar de acordo com o esperado, alcançara da

sua divindade a realização de seus desejos, porem seguir estas diretrizes implica dois fatores,

um objetivo e um subjetivo. O objetivo é a realização do ritual determinado pelo seu líder,

seja  um  jejum,  um  clamor  ou  uma  doação  financeira  e  o  subjetivo,  que  é  muito  mais

complexo e pouco valorizado, é a fé que você coloca em sua ação.

O problema é que o fator subjetivo não pode ser medido. Desta forma se

você não alcança a graça pedida à culpa não pode ser depositada sobre a divindade que não

lhe atendeu e nem sobre o seu líder que te orientou, mas ela recai sobre você que mesmo

cumprindo o fator objetivo, não investiu fé o suficiente para atingir seu desejo. A questão se

complica ainda mais quando, por indução ou dedução, o fiel entende que o fator medido de fé

talvez seja a intensidade como se realiza o fator objetivo em uma relação proporcional direta,

assim ele intensifica o seu ritual de sacrifício para conquistar sua vitória.
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Capitulo 3- A identidade do pentecostal

Neste  trabalho,  tenho  direcionado  as  atenções  para  uma  categoria  em

particular e seus desdobramentos nestes termos, a categoria dos “Evangélicos”. E pretendo

entender os motivos (que nada tem haver com justificativas) da formação da identidade desta

categoria nos tempos atuais, o que ela espelha na parte da sociedade que não se encaixa nessa

categoria e como os membros desta enxergam a si mesmos perante o tecido social ao qual

compõe.

É preciso,  em primeiro lugar  estipular  as  fronteiras  que irão limitar  esta

categoria, para em seguida dar início as reflexões. A palavra de origem grega significa em

última instância, boa mensagem, ou simplesmente boas novas, isto abre um leque quando se

trata de religião, pois cada uma pretende trazer algo de bom para a vida do adepto. Assim

qualquer religião pregada poderia ser denominada “evangélica”, porém meu intuito não passa

por  abordar  todas  as  religiões  professadas  e  nem mesmo aquelas  que derivam da cultura

judaico-cristã,  pretendo  aqui  me  referir  a  uma  parcela  específica  de  toda  uma  gama  de

ramificações cristãs.

O  objeto  aqui  observado  se  resume  aos  grupos  protestantes,  mais

especificamente os pentecostais, tão presentes nos tempos atuais. Seria uma ilusão acreditar

que  isto  iria  resumir  muito  o  estudo,  pois  na  verdade,  mesmo  fragmentada  esta  classe

representa boa parte da população brasileira, (cerca de 22% segundo dados do IBGE) e esta

muito distante de ser um grupo homogêneo. Na realidade, trata-se de uma série de grupos

muito  distintos,  mas  que  utilizam  o  mesmo  emblema  quando  se  denominam  de  forma

genérica.

Embora indivíduos muito distintos, existem traços que podem ser coligados

quando  se  tem  um  ponto  de  observação  macroestrutural.  Mesmo  que  as  denominações

religiosas  pentecostais  adotem  entre  si,  praticas  especificas,  eles  têm  no  tecido

socioeconômico uma rede que os liga e em sua grande maioria a mesma classe social. Isto é,

as formas como eles se relacionam com seus rituais, são diferenças menores na analise e por

isso muito mais difícil de captar, por outro lado, é fácil notar e até mesmo traçar um perfil

socioeconômico de seus adeptos. Em sua grande maioria são pobres, moradores das periferias
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e não encaixados no modelo econômico tradicional(Trabalhadores autônomos, informais ou

que tem pouca estabilidade no emprego).

No que diz respeito aos traços singulares, eles se reconhecem irmanados por

possuírem o mesmo ícone como forma de centralidade em sua crença, porém talvez este seja,

muitas  vezes,  o  único  ponto  de  convergência  entre  os  diferentes  seguimentos  que  se

autodenominam “evangélicos”.  Suas praticas, por exemplo, são muito dispares e até mesmo

motivo de acusações em rixas internas inerentes a este grupo. Citando por exemplo a guarda

do  chamado  “dia  santo”  ou  a  pratica  da  eucaristia  (ceia),  sem  contar  os  costumes  de

alimentação e vestimenta que são inúmeros.

Como  então,  estes  multifacetados  conjuntos,  tão  diferentes  entre  si,

poderiam se reconhecer enquanto irmãos? Ou como poderiam se autodenominar da mesma

forma, se internamente eles mantem uma grande disputa? A resposta para estas perguntas é o

que traz a luz para se entender como se forma uma identidade.

De início é necessário tentar compreender do que é formada a identidade de

um grupo independente  do  motivo  de  sua união.  Na obra  “estabelecidos  e  outsiders”  do

sociólogo Norbert  Elias,  que discorre sobre uma relação conflituosa entre  grupos de uma

mesma cidade; podemos ter uma noção de como se forma a personalidade de um grupo em

determinado espaço.

É possível pensar a formação de uma identidade através de dois pontos de

vista, o interno e o externo. O primeiro diz respeito à difusão das ideias centrais do grupo,

aquelas que partem do seu próprio juízo de acordo com as aspirações de sua membresia, já o

segundo é pensado através do olhar para fora, isto é, a partir do momento que o grupo se

reconhece oposto a outro é natural que os ideais construídos a partir daí sejam opostos entre

si, como maneira de denegrir o oponente ou simplesmente de demarcar uma diferença.

Desta  forma,  é  preciso  lançar  o  olhar  sobre  a  situação  na  qual  esta  a

categoria  dos  pentecostais  para  assim traçar  sua  identidade  como um grupo.  No que  diz

respeito a parte interna da identidade esta categoria tem uma espécie de código de moral

escrito, conhecido como Bíblia Sagrada. Somente pelo adjetivo que acompanha o nome dado

ao livro pelo qual se guiam já fica evidente a importância dada ao código. Não se trata apenas

de um manual e sim do único manual válido para a instrução dos costumes que se deve seguir

caso pretenda se tornar um adepto.
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Este código moral, escrito a milhares de anos é o guia máximo da conduta e

o garantidor da ordem da vida destas pessoas. Porem vale lembrar que não necessariamente o

contato com este livro é dado diretamente. A palavra de Deus que eles veneram tem mais de

um aspecto para ser relevante. Ele conta mais do que com o traço da escrita, mas lida também

com a característica da interpretação. Existe uma expressão no meio pentecostal que diz que

“a palavra de Deus se renova”.

Esta expressão trata  justamente disso.  O apostolo Paulo em sua segunda

epistola  aos  coríntios,  cap.3  vers.6  diz  que  “a  letra  mata,  mas  o  espirito  vivifica.  Isto  é

vivenciado nas igrejas pelo fato de o orador ser o responsável por, “tocado” pelo espirito

santo, interpretar e traduzir essas escrituras. Esta livre interpretação inspirada dos textos, é

uma  das  maiores  responsáveis  pela  diferenciação  das  orientações  e  consequentemente  o

surgimento de novas praticas religiosas e novas denominações.

È  esta  então,  uma  das  peculiaridades  que  permeiam  este  grupo,  ele  é

fracionado  em  inúmeras  “facções”  que  através  de  novas  interpretações  regem  o

comportamento de cada parte dessas. Isso dificulta e muito a definição de uma identidade para

o grupo, exceto se for levados em conta a transição ou o deslocamento como traço original

desse grupo em si. Pensando desta forma o que seria uma espécie de anomia dentro do grupo

na verdade passa a ser o fator comum em todas as facções que formam o todo.

Assim percebe-se um caráter transigente quando se traz a luz este campo

religioso. Diferente de outras religiões mais antigas, esta apresenta uma espécie de liquidez

em sua identidade como grupo, que permite que este seja facilmente comparado com outras

religiões e seitas e ao mesmo tempo possibilita uma distinção tão grande internamente que é

como se nem fossem membros de um mesmo segmento.

E talvez seja esta uma das causas da imagem que os grupos opostos a este,

formam  e  reproduzem  na  sociedade.  Não  é  novidade  que  esta  categoria  é  no  mínimo

contundente  nos  diferentes  meios  sociais  por  onde  se  expande.  Não  seria  também  algo

espantoso o fato de ela ser “combatida” por grupos avessos a suas crenças. Não me atenho às

características espirituais que separariam os diferentes segmentos religiosos e não religiosos,

apenas tento enxergar nas práticas os motivos dessa rixa.

Como grupo militante é natural que ele encontre resistência ou reação as

suas práticas e como não ser membro do grupo já caracteriza motivo para militância é normal
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que a resistência e a reação a esse grupo parta de todo o resto da sociedade que não pertença a

esse grupo.

Da mesma forma que acusa, passa a ser acusado e rechaçado pelas práticas

que detém. Aparece então, assim como em “estabelecidos e outsiders” de Norbert Elias, a

noção de estigma, onde as práticas de determinados membros dos grupos são incorporadas

por seus membros como forma de afirmação da identidade. Em outras palavras, as atitudes

apontadas como negativas pela parte externa do grupo, que pode na maioria das vezes terem

sido criadas nesta mesma parte externa, passa a ser reproduzida e valorizada pelos membros

do grupo como uma forma de auto discriminação, ou simplesmente como uma maneira de se

portarem de forma diferenciada, propositalmente.

No  que  diz  respeito  ao  meio  externo  este  grupo  enfrenta  adversidades

comuns, afinal de contas os grupos alheios a este possuem uma imagem estigmatizada do

conjunto que muita das vezes esconde diferenças internas gritantes. Embora esteja sobre o

mesmo  nome  (pentecostais),  a  grande  verdade  é  que  este  nome  engloba  uma  extensa

combinação  de  dogmas  e  princípios  cristãos  e  muitas  vezes  seculares,  das  formas  mais

diversas possíveis.

Estas  combinações  geram  a  cada  dia  novas  igrejas  sobre  novas

denominações  que  são  obviamente,  compostas  por  diversos  indivíduos  diferentes.  Como

poderia  então  ser  dito  algo  sobre  a  personalidade  do  indivíduo  membro  desse  grupo

multifacetado? Seria impossível realmente traçar uma persona individual,  porém enquanto

membro de um grupo é possível traçar uma identidade coletiva que paire sobre os indivíduos.

Isto se torna possível porque, por mais que estes membros possuam suas

diferenças particulares,  neste  caso se trata  de um modus operandi que rege a  conduta do

indivíduo que participa do grupo. Em outras palavras, não é possível falar da conduta que

cada um irá  sustentar,  pois  isso  dependeria  de inúmeros  fatores  fora  da  compreensão do

observador,  porém por  se  tratar  de  um modelo  religioso,  é  facilmente  identificável  uma

conduta esperada, regulamentada e pretendida pela entidade que é o “evangélico”.

O que pretendo a seguir, não é então traçar o comportamento do indivíduo

membro desta categoria até porque não há “o indivíduo” e sim muitos indivíduos distintos.

Pretendo então expor apenas alguns comportamentos comuns entre os membros,  pois são

esperados e muitas vezes até cobrados pela instituição. Além disso, pretendo também dialogar
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sobre as reações observáveis dos membros deste grupo mediante as influencias grupais em

relação às pessoais.

Como que em uma espécie de curva as religiões cristãs assumem em seu

início de difusão  uma postura agressiva e  pouco misericordiosa,  postura esta  responsável

pelas cruzadas no passado e em certa parte pelo preconceito de gênero tão latente nos dias de

hoje. Esta luta funciona como uma ferramenta para se estabelecer dentro de um campo, mais

do que denegrir os valores do outro a ideia aqui é exaltar e firmar os seus. Esta é uma luta do

grupo pelo domínio do poder que é facilmente corroborada por seus membros,  pois estes

lutam pela formação de sua própria identidade.

Ao se assentarem como religião consolidada, essa militância dá lugar a uma

administração de interesses  que vão agir  de acordo com os interesses dos membros,  mas

também levando em conta os não membros que circundam o campo no qual esteja alocado.

Uma vez estabelecido o grupo não precisa mais ser contundente, pois já partilha do domínio e

os seus membros já compreendem o seu devido lugar dentro do grupo e em relação ao meio

externo.

O grande paradoxo da categoria dos evangélicos é que eles, enquanto grupo

único jamais deixa de ser outsiders, ao menos não o grupo todo. Por partir de uma matriz

protestante, existe a tradição de com o perdão da tautologia, “protestar” que o grupo herdou.

Isto permite que em busca de uma “verdade” maior, esse grupo seja fracionado por diversas

vezes,  sob  a  alegação  de  tentar  se  aproximar  mais  das  verdades  bíblicas,  segundo  suas

próprias interpretações.

Já  foi  dito  que na atualidade  no Brasil,  os  grupos evangélicos  assumem

vertentes diversas, sejam Batistas, Presbiterianos, Pentecostais, Neopentecostais etc. Embora

a diversidade dentro deste grupo seja grande,  existem duas posturas dentro de todas elas,

umas mais outras menos, que muito chamam atenção, a diferenciação entre religiosidade e

modelo de vida, entre as posturas dos estabelecidos e dos outsiders.

Norbert  Elias  demonstra  que  os  estabelecidos  possuem  uma  serie  de

compromissos com o grupo que, de certa forma, coage o indivíduo a agir de determinada

maneira sem nem mesmo precisar de um instrumento de controle para esse comportamento,

funcionaria  como uma espécie  de  Id,  que estaria  a  todo tempo agindo internamente para

manter o grupo coeso.
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Por outro lado, os chamados outsiders, não estariam ali tempo o suficiente

para formarem alianças fortes o suficiente para resistir aos desejos pessoais e mais objetivos,

com isso não haveria uma ferramenta que mante-se a coesão do grupo. Os outsiders então não

manteriam compromissos consideráveis com o bem comum do grupo, dando lugar a priori a

sua pessoalidade do que a sua identidade de grupo.

Os grupos estabelecidos, neste campo sócio religioso possuem uma forma

mais leve de olhar a realidade, embora membros de uma religião. Assim como, por exemplo,

na  igreja  católica  esta  religiosidade  é  algo  tido  como  secundário,  não  que  seja  menos

importante, apenas pode ser tomado como algo que não é mais motivo de luta por afirmação.

Uma vez estabilizados e aceitos, estes membros deixam uma determinada militância e torna a

religião uma espécie de objeto de satisfação de aspirações sociais, isto é, a espiritualidade é

resguardada ao pessoal e as manifestações externas assumem papéis políticos sociais em suas

vidas, papéis estes que estão em constante mudança.

A partir do momento que o indivíduo se reconhece como estabelecido, ele

passa a atribuir outros valores a sua religião, mesmo que ela seja sempre evocada, voluntária

ou involuntariamente, para reforçar seus princípios. Outras instituições sociais, que possam

ser baseadas em sua religião, assumem papéis mais importantes da vida do indivíduo. Assim

os sacrifícios em nome da religião são postos de lado e substituídos por uma racionalidade

que pesa quais instituições sociais são mais relevantes na vida cotidiana. 

Quando o autor Norbert Elias discorre sobre os estabelecidos e seus deveres

para com a sua comunidade ele demonstra compromissos om os quais os estabelecidos têm

que arcar e fala também sobre a força da “fofoca” para manter os lugares garantidos nos

grupos. Obviamente a fofoca também se faz presente entre os estabelecidos (evangélicos não

pentecostais), porém há certa inversão no raciocínio. As ações dos indivíduos são de grande

importância para o seu meio, mas a persona é ainda mais valorizada, ao ponto de em alguns

casos, condutas reprováveis serem toleradas por estabelecidos de destaque e com o passar do

tempo, estas condutas possam até se tornar comuns entre os demais membros.

Por sua vez o grupo outsider (pentecostal), que pode ser reconhecido como fanático

religioso, assume uma postura muito mais agressiva quando se trata de religião. A sua crença

tem  papel  principal  e  fundamental  em  sua  forma  de  enxergar  o  mundo  e  de  se  portar

socialmente.  Em busca de um reconhecimento enquanto membro de um grupo religioso e

também, de reconhecimento perante a parte não religiosa da sociedade, esta parcela do grupo
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tende a militar por sua causa de forma veemente e incessante, assumindo e afirmando sempre

que possível  a  sua  identidade  através  de  suas  ações  que  são  pautadas  em seu código de

conduta, a Bíblia.

A militância desses indivíduos que se da no meio social, segue a linha da

moralidade  tradicional  cristã,  sendo em alguns casos  ainda mais  radicais  do que a  igreja

católica tradicional. O debate de questões sociais típicas que dizem respeito a vida de outras

pessoas,  se da tanto no campo estético (lindando com as formas de se vestir,  os adornos

utilizados  por  homens  e  mulheres  não  pentecostais),  no  campo  das  relações  de  gênero

(combatendo a homossexualidade e  todas  as  suas manifestações),  no campo familiar  (nas

relações não oficiais, nos filhos fora do casamento) e obviamente na pratica religiosa alheia

(contra toda e qualquer religião não protestante em especial as de matrizes africana).

Um traço interessante é que embora estes assuntos pertençam a campos de

debates  diferentes,  na  visão  pentecostal  existe  uma  espécie  de  costura  através  desse

pensamento magico religioso que se desenvolve no cerne da religião. Um grande exemplo

deste pensamento magico é a grande igreja universal do reino de Deus. Ela inova ao definir

um inimigo comum e  responsabilizar  este  inimigo por  todos os  desvios  na  vida  de seus

adeptos e das pessoas no geral, surge então à ideia do encosto/demônio.

“Ora,  a  Universal  também reconhece  a  importância  dos  demônios  como

causadores  dos  males  e  problemas de toda ordem que afetam as pessoas e  a  sociedade.”

ALMEIDA, Ronaldo de.  Pág. 327.

Desta  forma,  a  IURD  é  um  exemplo  latente  de  que  um dos  traços  da

identidade  deste  grupo consiste  na guerra  contra  os  demônios.  Estes  demônios  seriam os

responsáveis não só pelas mazelas espirituais, mas também por todas as perturbações na vida

de uma pessoa. Vale lembrar que basicamente tudo aquilo que vai de encontro à doutrina

religiosa  deste  grupo,  pode  ser  interpretado  como  influencia  demoníaca  e  para  isso  se

recomenda um ritual de expurgo/exorcismo para quase qualquer problema da vida de seus

adeptos.

O inimigo espiritual comum encontra sua manifestação material no geral,

nas religiões de matrizes africanas, como diz Almeida: 

“a IURD, além de assumir essa representação relativamente generalizada do

poder do demônio, vai exacerbar uma concepção já presente nas igrejas católica, evangélicas

34



e  pentecostais,  embora  ali  ocorra  de  forma  mais  branda25,  qual  seja,  a  identificação

demoníaca das entidades das religiões afro-brasileiras.”. ALMEIDA, Ronaldo de. Pág. 328.

Este ataque se da direta e abertamente, sem qualquer pudor ou zelo pelas

praticas  destas  religiões.  Obviamente  ele  parte  de  cima,  como mais  uma prova de que  a

interpretação particular,  supostamente  inspirada,  de  uma liderança  através  de  seu carisma

pode orientas as praticas de todo um grupo. A constatação se da nas palavras do líder da

universal, o bispo Macedo:

“a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e o espiritismo de um modo geral,

são os principais canais de atuação dos demônios, principalmente em nossa pátria”.  Macedo,

Edir. 1987, pág. 113.

Muito mais do que a perspectiva espiritual da questão,  esta a construção

publica e por que não dizer política, de um inimigo comum, fator decisivo da elaboração da

identidade desta religião, afinal definir a si mesmo passa pelo exercício de definir quem seria

o  outro.  O  demônio  como  o  inimigo  e  as  religiões  afro-brasileiras  como  se  fossem

representantes  deste  demônio,  funcionam  como  outro  fator  de  unificação  desta  tão

multifacetada nação protestante.

A instituição religiosa é colocada pelos outsiders acima de qualquer outra,

tornando  o  seu  cotidiano  fruto  exclusivo  de  suas  praticas  religiosas.  Esta  demasiada

importância dada a religião, atribui ao grupo um caráter peculiar, que chama bastante atenção

aos observadores, as suas vestimentas, suas palavras e seu modo de agir destoam (acredito eu

propositalmente, no intuito de reforçar a diferença entre eles e os não membros) dos demais

membros de sua sociedade.

Sendo a sociedade em questão aquela típica das periferias capitalistas, as

pessoas ao redor desses crentes são pertencentes às mesmas classes sociais e no geral com o

poder  aquisitivo  muito  parecido.  Talvez  por  isso,  surja  a  necessidade  da  adoção  de  uma

espécie de comportamento diferenciador a fim de demarcar aqueles que são e os que não são.

Ainda que este comportamento seja em muitos casos performático, com o passar dos tempos

ele se torna internalizado como forma de habito, para estes indivíduos.

O modus operandi desses membros não é construído por mero acaso, pelo

contrario ele é definido a todo o momento como forma de oposição ao modo de vida anterior

a conversão. Não coincidentemente esta nova forma de agir seria a responsável por uma maior
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aceitação e  uma possível  adequação dos  indivíduos  ao seu sistema econômico vigente,  o

capitalismo.

Esta  adequação/inserção  se  faria  possível,  pois  os  aspectos  incitados  e

cobrados nas igrejas pentecostais são em tese, os mesmos que o sistema capitalista exigiria de

seus trabalhadores e por isto seria desejada por estes indivíduos em situação de desfavor e não

alocação  dentro  deste  sistema.  Por  isto  o  esforço  de  através  de  sua  nova  identidade

(pentecostal), causar a impressão de um novo modo de vida.

O sociólogo Erving Goffman, em sua obra “a representação do eu na vida

cotidiana”, fala sobre como esta impressão pode ser construída de duas formas distintas:

“A  expressividade  do  individuo  (e,  portanto,  sua  capacidade  de  dar

impressão) Parece envolver duas espécies radicalmente diferentes de atividade significativa: A

expressão que ele transmite e a expressão que emite.” Goffman, Erving 1985, Pág. 12.

No caso especifico dos pentecostais, isto pode se dar nos contornos do que o

autor descreve da seguinte forma:

“A primeira abrange os símbolos verbais, ou seus substitutos, que ele usa

propositadamente e tão só para veicular a informação que ele e os outros sabem estar ligada a

estes símbolos” Goffman, Erving 1985, Pág. 12.

Isto se da nos aspectos visuais, quando são sempre incentivados a aderir o

uso de roupas mais formais/sociais sempre bem limpas e passadas. O uso de ternos e gravatas

pelas lideranças ou membros ativos das igrejas é algo naturalizado, não por acaso é a roupa

utilizada pelas pessoas bem sucedidas financeiramente ou com posição de destaque social. A

adoção  destes  recursos  visuais  visa  necessariamente  informar  a  transformação  do  antigo

individuo em uma nova pessoa dotada da capacidade de ascender e se tornar bem sucedida a

partir da sua conversão ao pentecostalismo.

Além das vestes, a gestualidade também é transformada como na forma de

se  cumprimentar  (A Paz  do  senhor,  Graça  e  paz)  ou  quando  são  proibidos  de  exibirem

palavras  e  gestos  obscenos  e  curiosamente  estas  palavras  são  substituídas  por  expressões

típicas do meio religioso. Quando por exemplo se vê em uma situação frustrante ao invés de

dizer um palavrão, por exemplo, ele utiliza uma expressão religiosa como “misericórdia” ou

“sangue de Jesus tem poder”. Embora sejam aspectos externos e controlados, com o passar do

36



tempo passam a ser tão firmemente internalizados, que chegam ao ponto de serem expressos

em situações de reflexo, como num grito de dor ou mesmo na reação de um susto.

Como composição da impressão o autor fala também da expressão emitida,

que segundo ele seria a segunda parte da atividade significativa, ele diz:

“A  segunda  inclui  uma  ampla  gama  de  ações,  que  os  outros  podem

considerar sintomáticas do ator, deduzindo-se que a ação foi levada a efeito por outras razões

diferentes da informação assim transmitida” Goffman, Erving 1985, Pág. 12.

Estas ações podem se dar no meio prático da vida social dos crentes, mas

sobre tudo nos aspectos da moralidade e dos costumes. A forma como se comportam perante

outas pessoas, no que diz respeito ao trato social, se torna um forte indicativo do verdadeiro

pertencimento destes indivíduos a esta matriz religiosa,  pois as virtudes éticas são a todo

tempo exigidas destas pessoas. Isto se manifestas nos costumes práticos cotidianos, como por

exemplo,  o comprometimento com prazos  e  horários,  mas também de forma subjetiva só

observada na convivência com estes indivíduos como, por exemplo, a honestidade e a justiça

em suas  praticas  e  a  noção de que através  de seus  atos  positivos  ele  poderá alcançar  as

bênçãos do senhor.

 Desta forma, com o passar dos anos, a simples identificação como “crente”

pentecostal,  confere  a  estes  indivíduos  uma  série  de  características  a  priori,  mas  que  ao

mesmo tempo funciona como via de mão dupla. Por um lado eles passam a ser observados

como pessoas portadoras de habilidades e virtudes que podem ser muito aproveitadas em

meios sociais, como o mercado de trabalho por exemplo. Por outro, eles são a todo tempo

vigiados  e  cobrados  para  que  cumpram  o  seu  “papel”  enquanto  crentes,  tendo  sua

personalidade pré-definida no momento em que tomam para si a alcunha de “crente”.

Estas divisões supracitadas são artificias, obviamente não correspondem a

100% do grupo em questão e não abrange a totalidade da parcela correspondente. O intuito

desde o início não era a exaustão deste assunto e sim chamar atenção para uma categoria que

é muito estigmatizada nos dias atuais. O estigma é uma forma de conhecimento que deve ser

levada em conta sim, porém esta forma é muito mais relevante quando se estuda o grupo

alheio a este estigma, pois muitas das vezes ele é formado fora do grupo e em seguida pode ou

não ser aceito por ele.
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Tocar  no assunto sem tomar algum partido (criticar  ou defender)  é  uma

tarefa difícil, pois além de ser um tema atual é também um tema que toca a maior parte da

população,  a  religião.  Minhas  observações  tentam  não  entrar  pelos  caminhos  da

espiritualidade ou laicidade, proponho apenas uma reflexão sobre esta categoria em termos de

grupo social, pois acredito que este seja o limite de uma ciência da sociedade.

Como grupo social  este conjunto possui uma identidade forte reafirmada

pelos grupos externos a todo o tempo e que é aceita por parte do grupo, porém rejeitada por

outra parte. É um grupo de constantes mudanças e que por isso tanto se difunde, possui o

caráter de julgamento de qualquer religião, mas carrega também a capacidade de adaptação

que dificilmente se vê em outras religiões. Isto faz com que esta religião comporte os mais

diferentes  tipos  de  pessoas  e  pensamentos  coexistindo  sobre  o  mesmo  nome,  porém

dificilmente sobre o mesmo teto.
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Conclusão

Durante o desenvolvimento deste trabalho procurei compreender e expor a

forma  como  as  pessoas  que  moram nas  regiões  mais  desprivilegiadas  lidam  com  a  sua

religiosidade. Não ignoro aqui as demais perspectivas sobre a religião nas ciências sociais,

perspectivas essas que por vezes acusam a religião de possuir uma função de alienação e de

manipulação sobre as pessoas pobres, servindo como instrumento de dominação das classes

mais bem colocadas socioeconomicamente,  como diz a famosa frase do velho Marx "Die

Religion... Sie ist das Opium des Volkes", a religião é o ópio do povo, em português, frase que

consta na introdução do texto Critica da filosofia do direito de Hegel.

Não pretendendo ser contrario ao ideário marxista, mas apenas procurando

compreender o outro lado do contexto no qual se instala a religião, Procurei dar ênfase na

forma como o comportamento destes indivíduos se desenvolve para fim de se relacionar e

como é de se esperar, receber algo de proveitoso desta relação. Neste sentido tive a intenção

de demonstra à pessoa do indivíduo, isto é, ele sendo mais do que simples ser individual, mas

sim agente que se relaciona e constrói sua própria realidade de acordo com determinados

aspectos socioeconômicos.

Logo  no  primeiro  capítulo  procurei  demonstrar,  mesmo  que  ainda

introdutoriamente, o ambiente onde estas pessoas vivem e as suas necessidades e carências,

tanto objetiva quanto subjetivamente. O ambiente social dessas pessoas os coloca em uma

posição  que  pode muito  ser  confundida  com a  passividade,  porém,  há de  se  admitir  que

mesmo em posição desfavorável,  o individuo busca uma melhora que possa ser adquirida

através de sua ação. Desta forma, a situação de fragilidade do individuo, o faz mais do que

sentar e esperar a providência divina, o faz ir de encontro a esta divindade como quem vai a

um negociador, oferecendo o que puder para “exigir” em troca o que lhe aprouver.

A  sua  posição  social  o  faz  desconfiar  de  todas  as  instituições  que

supostamente  lhe  assistiriam sua  experiência  não  permite  que  ele  se  submeta  a  bondade

humana ou mesmo a assistência institucional do Estado ou do Mercado, tendo muitas vezes

até as instituições sociais básicas, como a família, sendo questionadas em suas falhas. Assim
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ele busca lançar sua confiança em algo que, ao menos em seu entendimento, esteja ao alcance

de suas mãos, dentro do seu controle.

Mas como uma Lógica, a mágico-religiosa, consegue inspirar confiança em

pessoas tão desacreditadas? Isto se dá sobre dois aspectos, o aspecto da necessidade e o da

plausibilidade. O que diz respeito à necessidade, implica o fato de que estas pessoas não têm

pra onde fugir, não veem uma solução direta para os seus problemas e estão carentes de uma

forma de pensar, uma espécie de logica de raciocínio que lhes atribua sentido em suas vidas.

Essa necessidade se vê saciada dentro das portas da igreja, quando o líder religioso afirma,

por exemplo, a importância de seus membros e que mesmo um deus (ou o filho de um deus,

dependendo da interpretação) deu sua própria vida por eles.

O que se confirma no texto bíblico de São João, capítulo 10 vers. 10 “eu

vim para que tenham vida e vida com abundancia”. Mais do que simples vida (seja eterna ou

não) o que se torna mais importante é que esta seja abundante. O discurso pentecostal, por ser

formado dentro desse contexto periférico, identifica muito bem as necessidades destas pessoas

e apresenta prontamente e com base bíblica, a sua solução.

Porem mais do que prometer, ele também confirma suas promessas através

dos  testemunhos  vivos  do  sucesso  dessa  religião.  Eis  ai  o  aspecto  da  plausibilidade.  As

pessoas que frequentam estes cultos tem acesso constante as histórias de vida de seus lideres

carismáticos.  Estas  histórias  são  em  sua  grande  maioria  história  de  sucesso,  mas  não

simplesmente  isso.  Elas  também são histórias  de  superação do fracasso,  não  são pessoas

comuns que venceram na vida, mas sim pessoas que experimentaram o verdadeiro desespero.

Eram grandes perdedores sem qualquer lugar no mundo que através de sua conversão e de seu

contato mágico-religioso com o pentecostalismo, se tornaram homens e mulheres de Deus.

E esse título de homem/mulher de Deus, vem acondicionado de diversas

virtudes, mas também de diversas responsabilidades para que este se confirme. A princípio ele

funciona como uma espécie de titulo de crédito, que uma vez reclamado, confere ao individuo

uma série de características positivas, que permitiram que este fosse identificado em seu meio

social como uma pessoa de bem.

Por outro lado, este título também traz com ele a impossibilidade de falha,

isto é, estes que reclamam para si o pertencimento ao pentecostalismo, trazem pra sobre sua

vida a obrigação de comportamento ilibado, com o risco de ser julgado a todo tempo pelos

40



crentes e não crentes, pondo seu titulo e tudo que ele carrega em jogo. E acredito ser esta a

motivação da constante preocupação em se assegurar em seu posto, o que leva os crentes

pentecostais a constante militância e luta, para que os seus ideais sejam difundidos e aceitos.

Como  demonstrado  no  terceiro  capitulo,  sobre  a  identidade,  é  possível

perceber que a habilidade de militar por suas causas, tanto em seus templos quanto em outros

espaços  sociais,  como  praças  e  ruas  ou  mesmo  os  espaços  políticos  (não  citados  neste

trabalho) como o congresso nacional, por exemplo.

A identidade pentecostal se formula através dos aspectos estéticos que são

cobrados  em algumas  denominações,  mas  sobre  tudo  no  caráter  moral  geral.  A omissão

perante algo contrário ao seu ideal é uma falta grave e este crente seria visto como uma

espécie  de  “desertor”.  È  necessário  então  que  se  entenda bem quem é  o  inimigo,  que  é

nomeado de varias formas e pode ser encontrado em diversos lugares, seja no meio secular ou

mesmo dentro de outras matrizes religiosas. Ao se conhecer o inimigo é imperativo para o

crente que este seja combatido, ideologicamente e em alguns casos, infelizmente, até as vias

de fato, como pode ser constatado em alguns casos envolvendo fanáticos religiosos.

Em resumo, o pentecostalismo dentro da periferia demonstra ter funções de

grande importância que são deixadas de lado quando se analisa a religião como forma de

dominação e manipulação da população pobre. Ele consegue identificar as necessidades do

povo pobre na periferia e propor a eles um plano de fuga, uma válvula de escape para o

sofrimento mundano, uma identidade pela qual se vale a pena luta e promete a eles o que pode

ser visto como um dos maiores  desejos das populações  que vivem a margem do sistema

capitalista,  um lugar,  um encaixe,  uma  importância  dentro  deste  sistema,  assim eu  pude

perceber a importância do funcionamento do pentecostalismo dentro da periferia.
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