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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo discutir o papel do batismo nos processos de 

construção das identidades religiosas dos membros da Primeira Igreja Batista de 

Trindade,  localizada na cidade de São Gonçalo,  região  metropolitana do Rio  de 

Janeiro. Partindo da noção de batismo como um rito de passagem (VAN GENNEP,

[1909],  2011),  o  foco  deste  estudo  é  compreender  como  novas  subjetividades 

religiosas são criadas através da participação do batizante  em diferentes arenas 

pedagógicas e da vida cotidiana que antecedem e sucedem o ritual em tela. 

Palavras-chave: 1.  Antropologia.  2.  Batismo -  Igrejas protestantes.  3.  Ritual  para 
Batismo  -  Preparação e ensino.  4.  Igrejas  protestantes  -  Doutrinas.  5.  Primeira 
Igreja Batista de Trindade – Trindade (SG) – Rio de Janeiro.  



ABSTRACT

This paper aims to discuss the role of baptism in the processes of construction 

of the religious identities of members of the First Baptist Church of Trindade, located 

in the city of São Gonçalo, metropolitan region of Rio de Janeiro. Starting from the 

notion of baptism as a rite of passage (VAN GENNEP,[1909], 2011) the focus of this 

study  is  to  understand  how  new religious  subjectivities  are  created  through  the 

participation  of  the  baptizing  in  different  pedagogical  arenas  and  daily  life  that 

precede and follow the ritual on screen .

Keywords: 1. Anthropology. 2. Baptism - Protestant Churches. 3. Ritual for 
Baptism -  Preparation  and teaching.  4.  Protestant  Churches -  Doctrines.  5.  First 
Baptist Church of Trindade - Trindade (SG) - Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO

O batismo é um dos rituais centrais do Cristianismo, por isso despertou em 

mim o interesse de pesquisá-lo.  Como objeto de estudo antropológico, creio que 

pode ser um importante ponto de acesso para o entendimento das formas de vida 

religiosa articuladas ao Cristianismo, de forma geral, e à Tradição Batista, de forma 

particular,  uma vez que,  concepções e rituais  sobre  batismos são elementos  de 

divergência entre as várias tradições cristãs.

Nesta linha, este trabalho tem por objetivo discutir o papel do batismo nos 

processos de construção das identidades religiosas dos membros da Primeira Igreja 

Batista de Trindade, localizada na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do 

Rio de Janeiro.  Partindo da noção de batismo como um rito de passagem (VAN 

GENNEP,  [1909]  2011),  o  foco  deste  estudo  é  compreender  como  novas 

subjetividades  e  sentidos  de  pertencimento  religiosos  são  criadas  através  da 

participação  do batizante1 em  diferentes  arenas  pedagógicas  que  antecedem  e 

sucedem o ritual em tela. 

A pesquisa etnográfica foi iniciada em outubro de 2015, quando realizava um 

trabalho final  de conclusão da Disciplina Saberes e Diversidade Cultural.  A partir 

desse trabalho, decidi  continuar a pesquisa sobre o tema para meu Trabalho de 

Conclusão de Curso.  Para  isso,  fiz  trabalho de campo etnográfico  entre 2016 e 

2017,  onde participei  de  atividades rituais  e  pedagógicas realizadas na Primeira 

Igreja Batista de Trindade, frequentando, dentre outros, cultos, cursos preparatórios 

para o batismo e aulas de religião oferecidas na Escola Bíblia Dominical.

Historicamente, os Batistas têm sua origem na Reforma Protestante liderada 

por  Martin Lutero em 1517, a qual formulou uma crítica e posterior rompimento com 

a  Igreja  Católica.  Em 1609,  um grupo  que  sofria  perseguição  na  Inglaterra  por 

discordância religiosa foge para a Holanda em busca de liberdade de credo, e lá 

1  - Aquele que está em preparação para o batismo
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organizam uma igreja de doutrina batista, que foi liderada por John Smith, conhecido 

como “O Pregador”, e Thomas Helwys, um advogado. Este, regressou à Inglaterra 

com mais  dez  companheiros  e  em 1612,  nos  arredores  de  Londres,  num lugar 

chamado Spitalfields, organizou a primeira igreja batista em solo inglês. (DANTAS, 

2007, p. 61). 

Segundo Clauder Pereira Maciel (2010, p. 16)

Os batistas são mencionados pela primeira vez na historiografia da 
cristandade  quando  da  instituição  da  primeira  igreja  batista 
organizada  pelos  ingleses  em  Amsterdã  em  1609,  congregando 
aqueles que se diziam separatistas entre os anglicanos.

 Essa interpretação corrobora com a visão que os agentes do campo religioso 

batista brasileiro têm da construção de sua história institucional, pois grande parte 

dos Batistas e as principais convenções denominacionais batistas2 constroem suas 

narrativas  a  partir  desta  perspectiva.  A Convenção  Batista  Brasileira  (CBB)  por 

exemplo, aponta em sua homepage institucional que

Com o nome de Batista existimos desde 1612, quando 
Thomas Helwys de volta da Holanda, onde se refugiaram da 
perseguição do Rei James I da Inglaterra, organizou com os 
que voltaram com ele, uma igreja em Spitalfields arredores de 
Londres.3

No entanto, a presença dos batistas no Brasil remonta a vinda de colonos 

dos EUA, como decorrência da chamada Guerra de Secessão (1861-1865) em solo 

norte-americano. Derrotados pelas forças do Norte,  muitos sulistas pensaram em 

reconstruir suas vidas noutro lugar, e o Brasil foi o escolhido4. Segundo narrativas 

oficiais da Igreja Batista no Brasil,  D. Pedro II  teria acolhido muito bem a esses 

colonos, que se estabeleceram em Santa Bárbara, Província de São Paulo. O grupo 

2  Associações de igrejas batistas
3  Disponível: <http://www.batistas.com/portal-antigo/index.php?option=com_content&view= article 

&id =19&Itemid=12,>  acessado dia 20/11/2017
4  O Brasil foi escolhido pelo fato do D. Pedro II, oferecer facilidades, e oportunidade  de comprar 

terras baratas.

http://www.batistas.com/portal-antigo/index.php?option=com_content&view=
http://www.batistas.com/portal-antigo/index.php?option=com_content&view
http://www.batistas.com/portal-antigo/index.php?option=com_content&view
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de colonos fundou, em 10 de setembro de 1871, a Igreja Batista de Santa Bárbara. 

Trata-se  da  primeira  igreja  batista  organizada  em  solo  brasileiro,  segundo  Reis 

(1979,  p.  88).  Essa  primeira  igreja  batista  funcionava  como  capelania  para  os 

imigrantes que saíram dos Estados Unidos para o Brasil.

Pelo  fato  desta  primeira  igreja  ser  direcionada  para  a  capelania  dos 

imigrantes dos Estados Unidos, não havia, a priori, a intenção de realizar qualquer 

trabalho missionário que visasse evangelizar, pelo viés batista, as populações locais. 

Por  esta  razão,  os  batistas  do Brasil,  não consideram essa igreja  como marco5 

fundador da história dos batistas no Brasil. 

A partir  de  1881  chegaram os  primeiros  missionários  batistas  ao  Brasil,  

enviados pela Junta de Richmond da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. 

Entre eles encontram-se William Bagby e sua esposa, Ann Luter Bagby; Zachary C. 

Taylor  e  sua  esposa  Kate  Crawford  Taylor.  Juntos,  iniciaram a Igreja  Batista  de 

Salvador,  em  15  de  outubro  de  1882.  (PEREIRA,  2010,  p.  17).  Esta  vinda  de 

missionários  dos  Estados  Unidos  para  Brasil  com a  intenção  de  evangelizar  os 

brasileiros é tida como marco fundador da Igreja Batista no Brasil para a maioria dos 

batistas. A partir  de então, outras igrejas batistas foram inauguradas em diversas 

partes  do  Brasil,  erguendo entre  elas  o  compromisso  de  promover  as  doutrinas 

batistas.

 Primeira Igreja Batista da Trindade: Contexto histórico da pesquisa

É neste contexto histórico e religioso que se encontra a Primeira Igreja Batista 

da Trindade em São Gonçalo, onde realizei o trabalho de campo em que se baseia 

esta monografia. Esta Igreja foi organizada (fundada) com sessenta membros em 26 

de dezembro de 1953, se tornando autogovernada6 nessa data, porque antes era 
5  Existe uma grande disputa no campo religioso Batista brasileiro, para definir qual data representa 

o marco fundador dos batistas no Brasil. Os descendestes dos primeiros colonos têm como marco 
fundador a igreja de Santa Barbara, enquanto o outro grupo Batista, tem a Primeira Igreja Batista 
de Salvador como marco fundador, pois representa o início da evangelização dos batistas no Bra-
sil. 

6   Auto governo é o princípio norteador da forma organizacional das igrejas batistas
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uma congregação7 da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, tendo como líder o 

pastor Waldemar Zarro. A Primeira Igreja Batista da Trindade, que inicialmente era 

uma  congregação  da  igreja  de  São  Gonçalo,  foi  dirigida  inicialmente  pelo 

seminarista Ismail de Oliveira Rodrigues, logo sendo consagrado ao ministério da 

palavra8, se tornando o pastor local. Em 1954, foi construído o templo em terreno 

próprio, situado à rua pastor Waldemar Zarro, 28 Trindade/SG, com capacidade para 

mil e duzentos membros.

 Em Junho de 2008,  a  Primeira  Igreja  Batista  de  Trindade,  que chamarei 

daqui em diante de PIB,  inaugurou o seu novo templo no bairro de Nova Cidade, na  

rua  Vicente  de  Lima  Cleto  357,  com  capacidade  para  aproximadamente  4.500 

pessoas.

Durante 41 anos, a igreja foi liderada pelo pastor fundador9, Ismail de Oliveira 

Rodrigues,  falecido em Fevereiro  de 1994.  Neste  mesmo ano,  ocorrera eleições 

para pastor titular da Igreja. Com isso, assumiu a presidência, em 27 de fevereiro de 

1994, o pastor Edson Alves de Sousa. O pastor Edson Alves de Sousa foi presidente 

da igreja por 17 anos, deixando a presidência no ano de 2011 Em 18 de Outubro de 

2011,  houve outra eleição para presidência da igreja,  que foi  vencida pela atual 

titular, Pastora Leila Cêa Cabral.

A estrutura hierárquica da Igreja batista compreende as seguintes posições: 

ocupando o cargo mais importante, vem a pastora presidente, seguida, pelo vice-

presidente  da  Igreja  -  cargo  de  confiança,  que  atualmente  é  exercido  por  um 

diácono, mas que pode ser exercido por qualquer membro da igreja; já num nível 

hierárquico abaixo, estão os pastores auxiliares, que atualmente são 4. Após isso, é 

7 Congregação é o termo usado para designar uma igreja filha, que foi fundada por uma igreja batis-
ta, mas ainda não tem independência administrativa e financeira, ainda depende da igreja mãe. 
Assim que ela consegue se estruturar administrativamente e financeiramente, deixa ser congrega-
ção, tornando-se independente e auto governada, passando a ser uma Igreja batista.

8 Ministério da palavra é como a instituição denomina aqueles que são chamados por Deus para se-
rem pastores, e se dedicam ao exercício de pastor

9 O Fundador, é o pastor que consegue transformar  uma congregação, em uma igreja batista, o pri-
meiro dia da independência administrativa, e tipo pelos batistas como a data de fundação da Igreja
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o grupo de diáconos e diaconisas, que somam um total de 37. Este grupo é dividido 

em 10 mulheres e 27 homens. No mesmo nível hierárquico dos diáconos, estão os 

líderes de departamentos e ministérios, que são as subdivisões da igreja, como por 

exemplo,  União  de  Adolescentes,  União  da  Juventude,  União  Feminina  e  etc.  

Existem  outros  cargos,  que  também  exercem  poder  na  hierarquia,  mas  estes 

anteriormente colocados seriam a coluna principal da hierarquia da igreja.

Todavia, nem sempre ocupar um cargo na hierarquia da igreja garante que o 

ocupante desfrute do prestígio que é atrelado à posição, uma vez que no cotidiano 

da instituição, existem disputas simbólicas baseadas no prestígio adquirido de outras 

formas,  sobretudo  a  partir  das  demostrações  públicas  de  conhecimento  das 

doutrinas e práticas da tradição batista local e de sua manipulação satisfatória, a 

qual  produz  eficácia  da  ação  religiosa.  Na  linha  do  que  Pierre  Bourdieu  (1998) 

definiu como capital político, que seria é uma forma de capital simbólico, um crédito 

firmado na crença e no reconhecimento, aqueles que são membros antigos na igreja 

e têm suas habilidades religiosas reconhecidas pelos demais membros, dão “Bom 

Testemunho10”,  participam  das  atividades  da  congregação  e  demonstram 

conhecimento  dos ritos,  mesmo não ocupando cargos formais  de  liderança,  têm 

mais prestígio que alguns membros que fazem parte da hierarquia da igreja.

 No  campo  religioso  local,  um outro  tipo  de  hierarquia  também pode  ser 

percebida no prestígio dado aos “nascidos na igreja” em relação aos “convertidos”;  

isso fica evidente quando se trata do batismo. Para ilustrar etnograficamente essa 

última afirmação, eu acompanhei  um caso em que a neta de um membro muito 

antigo (mais de 50 anos na Igreja) foi dispensada de fazer algumas das aulas do 

curso preparatório para o batismo que faltavam para que ela concluísse o número 

necessário de aulas para se batizar. A alegação para a dispensa, seria que, como 

10 Bom testemunho é uma categoria nativa que designa uma forma moral de viver que não traga 
escândalos ou possa denegrir a imagem da igreja e, desta forma, impeça a evangelização.
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ela era neta deste referido membro, e por ter sido “nascida” e “criada na igreja”, ela 

já teria sido instruída nessa parte que faltava pela família.

Arnold  Van  Gennep,  com  sua  análise  sobre  ritos  de  passagem,  trouxe 

grande contribuição para o estudo dos rituais nas Ciências Sociais, que agora não 

mais ocupariam um lugar à margem, mas se tornariam uma ferramenta poderosa 

para compreender os processos de mudanças da vida individual e social, sobretudo 

investigando  como  passamos  de  um  status  social  para  outro,  através  do  que 

chamou  de  ritos  de  passagem.  Arnold  Van  Gennep  (2011,  p.  24),  ao  tratar 

inicialmente sobre os ritos de forma geral, fala destes como um processo que tem 

um  início,  se  desenvolve  e  termina.  Segundo  Segalen  (2002),  ao  fazer  essa 

proposta de análise, isto é, que os ritos fossem estudados a partir de uma sequência 

cerimonial, e não mais de forma isolada, Van Gennep trouxe uma mudança analítica 

muito importante.

Estudar  os  fatos em sua sequência de consecução,  e não 
isolado na aparente desordem dos costumes, passar pelo crivo da 
análise todas as sequências de um mesmo cerimonial,  eis a ideia 
nova  de  Van  Gennep  […]  A  tese  dos  ritos  de  passagem  é 
revolucionária porque, mesmo insistindo na etnografia das formas, 
não faz dela uma base classificatória. Por outro lado, Van Gennep 
também se recusa a predefinir funções, classificando o tal rito como 
“propiciatório”,  de  “inversão”  ou  “mimético”.  As  sociedades  são 
caracterizadas  por  sua  descontinuidade,  e  o  rito  de  passagem 
procura recompor a ordem social  que é questionada a cada nova 
etapa  do  ciclo  biológico  do  homem.  Os  ritos  se  decompõem  de 
sequências ordenadas, e estas são um encadeamento prescrito de 
atos (SEGALEN, 2002, p.42)

As ideias desenvolvidas por  Arnold Van Gennep sobre o rito de passagem 

são importantes para pensar o  ritual  do batismo, tal  como proposto no presente 

trabalho.  Suas  ideias  nos  permitem  pensar  o  ritual  do  batismo  como  processo, 

buscando entender  como o  indivíduo é  modificado  e  tem a  sua natureza  social  

transformada de um para outro status durante o ritual.
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Inicialmente, o entendimento do conceito de Arnold Van Gennep sobre ritual  

também  nos  proporciona  um  melhor  entendimento  sobre  como  usar  o  modelo 

proposto por ele como uma ferramenta no processo e construção de nossa análise, 

pois vemos que ele classifica os rituais de iniciação religiosa também como um rito 

de passagem, logo, como algo que opera uma transformação no indivíduo.

Segundo Meira (2009), 

O  rito  diz  respeito  a  atividade  que  não  faz  parte  da  vida 
cotidiana,  mas  é  uma  ação  realizada  em  determinado  tempo  e 
espaço,  distinta da conduta comum e ordinária,  o ritual  destacam 
regras  de  conduta  que  estabelecem  como  a  pessoa  deve  se 
comportar em relação as coisas sagradas( p. 188). 
(…) O rito de passagem localiza o acontecimento em uma unidade 
coerente – espécie de pedagogia iniciática – que estabelece uma 
memória compartilhada pelos membros daquela coletividade e um 
quadro de referência comum para as projeções individuais, ligando 
os  indivíduos  aos  seus  predecessores  em  sucessores,  o  que 
possibilita  a  ideia  de  pertencimento  a  um  universo  significado  e 
permite ao indivíduo transcender sua finitude existencial. Lembrança 
de sua inserção na vida social, da tradição, dos costumes e crenças; 
esquecimento  da  dor,  do  sofrimento,  da  provação  são  traduzidos 
pelas marcas no corpo, que permitem a construção do sentido da 
sociedade pela  apropriação do  passado,  para  a  compreensão do 
presente e visão do futuro. (p.193) 

O rito produz uma ordem cósmica, que salva o indivíduo do caos e desordem, 

reforçando o sentimento de pertencimento coletivo. Essa ideia durkheimiana que o 

rito  ordena  e  estabelece  uma  coesão  social,  coloca  o  rito  como  uma  força 

organizadora,  isso  é  importante  para  entendermos  como o  rito  atua  na  vida  do 

indivíduo. 

Seguindo essa ideia, o rito tem uma função pedagógica, e também tem esse 

papel formador, uma vez que a memória ritual é compartilhada e também revivida 

pelos  participantes.  Para  ficar  mais  claro  em  relação  ao  objeto  de  estudo  em 

questão, no ritual do batismo evangélico, quando a comunidade participa do ritual do 

batismo, junto com aqueles que ainda estão para receber o batismo, suas próprias 

experiências  daquele  ritual  são  revividas  e  suas  memórias  são  atualizadas.  Ao 
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receberem esses recém-batizados como novos membros, como parte do corpo de 

Cristo  (Igreja),  a  experiência  que  cada  um  teve  ao  ser  batizado  é  revivida  e 

atualizada, fazendo com que a comunidade permaneça viva. 

 Segundo Roberto Da Matta (1977), o mérito de Arnold Van Gennep foi não 

focar  sua  análise  apenas  no momento  em que  o  ritual  acontece,  dando ênfase 

analítica apenas ao momento culminante do rito, como fazia seus contemporâneos, 

mas  chamar  atenção  para  a  necessidade  de  olharmos  o  ritual  como  um  todo 

coerente, com etapas anteriores e etapas posteriores, que também precisam fazer 

parte  da  análise,  pois,  caso  contrário,  não conseguiremos entender  o  processo.  

Sobre o momento do acontecimento do ritual, ele diz, que o momento culminante, 

nada mais é, do que uma fase de sequência que sistematicamente comporta outros 

momentos  e  movimentos.  A interpretação  de  uma  fase  é  sempre  parcial  e,  por 

vezes, enganadora, mas o estudo do momento anterior e do momento posterior é 

fundamental para o entendimento do ritual.

O  que  Arnold  Van  Gennep  (2011,  p.  29)  faz  é  tentar  identificar  cada 

sequência do ritual de forma a ter uma visão panorâmica do todo. O desafio, então, 

é não perder nenhuma sequência ritual, não deixar nenhuma de fora, e cada etapa 

(sequência)  tem que  ser  analisada  e  estudada  em seu  próprio  significado  ritual 

interno, o significado desse momento, e a sua relação a com as outras sequências 

rituais, pois isso faz toda diferença no resultado final. O autor destaca quais são as 

sequências  dos  cerimoniais  de  uma  passagem  a  outra.  Para  ele,  os  Ritos  de 

Passagem são compostos e se decompõem em sub-rituais  (rituais  secundários), 

então cada fase de transição de uma sequência ritual para outra, é um momento 

importante.  Essas  sequências  rituais  são  divididas  por  grupamentos  diferentes, 

essas  categorias  secundárias  não  atuam da  mesma forma,  mas  cada  uma tem 

maior o menor preponderância em determinado ritual.

(…)  Rito  de  separação,  Rito  de  margem  e  Rito  de 
agregação.  Estas três categorias  secundárias  não são igualmente 
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desenvolvidas  em  uma  mesma  população  nem  em  um  mesmo 
conjunto cerimonial. Os ritos de separação são mais desenvolvidos 
nas  cerimônias  dos  funerais;  os  ritos  de  agregação,  nas  do 
casamento.  Quanto  aos  ritos  de  margem,  podem  constituir  uma 
secção  importante,  por  exemplo,  na  gravidez,  no  noivado,  na 
iniciação (religiosa) (…). O esquema completo dos ritos de passagem 
admitem  em  teoria  ritos  preliminares (separação),  liminares 
(margem) e pós-liminares (agregação) (GENNEP, 2011, p.30)

Vemos então que  Arnold  Van Gennep classifica  os Ritos  de passagem, e 

propõe  as  decomposições  sequenciais  do  ritual  da  seguinte  forma  quando 

submetidos à análise: Ritos de separação, Ritos de Margem e Rito de agregação

 A primeira etapa desta sequência, é o rito secundário de separação, que mar-

ca a entrada do indivíduo no momento ritual. Neste momento, existe uma separação 

do sujeito de uma condição pregressa e quando o ritual em questão é uma ritual reli-

gioso, normalmente é uma separação de qualquer coisa que possa profanar ou con-

taminar o momento ritual, isso pode ser uma separação fisiogeográfica, ou biológica, 

ou algum tipo de separação ritual, que produza uma purificação do estado anterior, e 

o prepare para etapa ritual posterior. É importante atentar para a questão de que a 

fase entre esses períodos de rituais secundários, é, em alguns casos, quase indivisí-

veis no espaço-tempo, e sua divisão só mesmo no plano ritual e classificatório, pois 

são subsequentes, como é no caso do exemplo do ritual que  Arnold Van Gennep 

descreve e analisa em relação ao ritual executado por Sócrates:  “Sócrates, ao se 

cobrir com um véu depois de ter bebido cicuta, separava-se com isso do mundo dos  

vivos para se agregar ao mundo dos mortos e dos deuses” (ibib. p. 144-145). Neste 

caso, o ritual de separação do mundo dos vivos, é seguido de forma subsequente 

pelo ritual de Agregação ao mundo dos mortos e dos deuses.

 No entanto, existem outros tipos de Ritos de passagem, em que o espaço en-

tre as fases secundárias são longas, como é o caso do ritual do batismo evangélico 

na PIB de Trindade. Se formos olhar para a duração do período que compreende 

todo o ritual - que se estende desde o ritual de separação ( o qual estou consideran-

do como a conversão) até o Ritual do batismo propriamente dito e o posterior Rito de 

agregação, teríamos o tempo mínimo de dois meses e uma semana, de acordo com 

o estabelecido pela instituição. No entanto, este “tempo ritual” é apenas teoricamen-

te formulado, porque necessitaria de uma combinação de eventos na Igreja que são 

difíceis de acontecer, por isso, o tempo médio para que o neófito esteja apto para o 



22

batismo na PIB de Trindade é de 6 meses, em média. Mas se formos olhar para o 

período entre o rito de separação (conversão) e rito de  margem (preparação para o 

batismo),vamos perceber que eles são subsequentes, assim como no ritual de Só-

crates, e em alguns casos quase que indivisíveis no espaço-tempo. Neste ritual em 

específico, a fase da margem é proeminente diante das demais, ocupando boa parte 

do período ritual.

 A segunda sequencia do Rito de Passagem seria o rito de margem, neste 

momento ritual, o neófito perde todas as suas insígnias sociais e passaria a ocupar 

um lugar marginal. Contudo, durante meu trabalho de campo, percebi que o neófito, 

isto é , o batizante, ainda não estaria inserido no grupo, mas não seria mais comple-

tamente “de fora”, já teria certos direitos se comparado aos que não estão em pro-

cesso iniciático, mas, por outro lado, ainda não teria os mesmos direitos dos “de 

dentro”, ele estaria, como Victor Turner preferiu, em um estado ambíguo de Liminari-

dade.

[…] Ritos de Margem. Para mostrar que nesse momento o indivíduo 

não pertence nem ao mundo sagrado nem no mundo profano, ou 

ainda que, pertence a um dos dois, não se deseja que se encontre 

fora de propósito ao outro, é isolado e mantido em uma posição in-

termediária […] (ibid. 157)

A margem é o lugar que sinaliza e indica que o indivíduo está em fase de tran-

sição de um estado ao outro, e que quando esta fase findar, ele será inserido em 

uma nova posição social dentro do grupo e terá o seu status mudado, via de regra,  

para uma posição melhor. No caso do batismo na PIB Trindade, por exemplo, faz do 

indivíduo dono participativo de todo o patrimônio da igreja.

A última fase é o Rito de Agregação, que é quando indivíduo será incorporado 

de  forma  definitiva  no  grupo,  isso  produzirá  uma  mudança  de  status  de  forma 

definitiva, expurgando uma qualidade e concedendo outra, em muitos casos existe 

uma transformação ontológica no indivíduo que passou pelo ritual. 

Assim,  temos um panorama geral  dos conceitos  e  ideias  de  Arnold  Van 

Gennep,  que  serão  de  suma  importância  para  analisarmos  o  nosso  objeto  de 

pesquisa, que é o batismo evangélico. Por hora, o autor já nos ajuda a pensar nas 



23

sequências rituais do batismo, que seriam Rito de separação (Conversão),  Rito de 

margem (o período de em que a pessoa está sendo preparada para o batismo), Rito 

de  agregação (a  primeira  participação  na  santa  ceia,  que  é  a  incorporação  na  

igreja). 

Na literatura antropológica, outro autor que trouxe contribuições importantes 

para a análise de rituais e que também será importante para o desenvolvimento 

deste  trabalho,  é  Victor  Turner.  Então,  passaremos  agora  de  uma  forma  mais 

superficial,  a  uma breve familiarização com as principais  ideias de Turner  sobre 

ritual.  De  início,  temos  que  levar  em  conta  que  Arnold  Van  Gennep  teve  uma 

influência muito grande nas ideias e conceitos de Turner, então podemos falar que 

Turner continua e expande, por assim dizer, o pensamento de Van Gennep. 

Para Turner, todo ritual é organizado a partir de fases  Preliminares,  Límen-

Liminaridade-Limonóide e  Pós-liminares. A fase da liminaridade é a parte em que 

Turner  avança  analiticamente  sobre  as  ideias  de  Arnold  Van  Gennep.  Turner 

entende  que  a  ideia  do  conceito  de  margem  de  Van  Gennep  não  consegue 

expressar a realidade deste momento ritual, pois margem dá a ideia de estar fora, ao 

lado,  mas  para  Turner,  neste  momento  ritual,  o  neófito,  não  está  dentro,  mas 

também não está fora, ou está dentro e fora ao mesmo tempo, ou seja, é um lugar 

de ambiguidades e paradoxos. A grande preocupação de Turner era com o conflito e 

como os rituais expressavam as tensões nas aldeias em que fez trabalho de campo, 

sendo nesta parte  que mais  gastou suas energias  e produziu  grandes avanços, 

como por exemplo, a sua contribuição sobre o conceito de Communitas, que surgiria 

com a liminaridade.

[…] Os ritos de transição (passagem) vem marcados por três Fases: 
separação,  margem  (ou  limen)  e  agregação.  A  fase  inicial  de 
separação  compreende  o  comportamento  simbólico  que  refere  ao 
afastamento do indivíduo, ou grupo, seja de um ponto fixo anterior, 
na estrutura social,  ou de um conjunto de condições culturais (um 
“estado”); durante o período liminar, interveniente, o estado ( estado 
é definido por Turner, como algo mais estável que um status social), 
do sujeito ritual (o “passageiro”) é ambíguo; ele percorre um reino 
que  tem  pouco  nenhum  dos  atributos  dos  estados  passado  ou 
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vindouro; na terceira fase a passagem é consumada. Sujeito do rito, 
individual ou corporativo, encontra-se uma vez mais, numa condição 
estável,  em  virtude  da  qual  tem  direito  e  obrigações  de  um  tipo 
estrutural claramente definido e dele se espera um comportamento 
de acordo com certas normas costumeiras e certos padrões ético 
(TURNER, 2005, p. 138)

O conceito de liminaridade construído por Turner, e poderoso para entender o 

rito de passagem, é neste momento do ritual que o neófito se encontra em lugar 

ambíguo, a sua posição é de invisibilidade social, o ritual o transporta para um lugar 

entre estruturas, pois todas as suas insígnias sociais são suspensas, ele está, em 

um não lugar, mas em transição de um status ou estado a outro. Turner (2005, p. 

143) define esse período liminar da seguinte forma: “Não tem status, propriedade, 

insígnia,  vestimenta secular,  graduação,  posição de parentesco,  nada que possa 

distingui-los, estruturalmente de seus companheiros.”

O ritual do Batismo e as fases que lhe precedem e sucedem estão articuladas 

à ideia de transformação dos batizantes, não apenas de um status para o outro, mas 

na  criação  de  novas  subjetividades,  identidades  e  sensos  de  pertencimento 

religioso.  Com  isso,  considero  que  é  uma  porta  de  entrada  analítica  para 

compreender  as  construções  simbólicas  e  identitárias  da  parcela  significativa  da 

sociedade brasileira que são os evangélicos. Desde já, quero ressaltar aqui que o 

batismo é um tema vasto, os seus símbolos são polifônicos e multifocais, e, para o 

que o escopo desse trabalho, seria impossível abranger todas as perspectivas que 

contém e perpassa sobre  questões do ser  “evangélico”,  evocadas pelo  ritual  do 

batismo.  Por  esse  motivo,  me  deterei  somente  nas  questões  mais  imediatas 

suscitadas  pelo  batismo  como  um  ritual  de  passagem,  e  como  ele  opera  na 

produção de uma subjetividade que construirá uma identidade religiosa cristã e, de 

forma  mais  específica,  um  senso  de  identidade  e  de  pertencimento  religioso  à 

Primeira Igreja Batista de Trindade. 

A partir da pesquisa etnográfica, classifiquei o batismo como sendo um Rito 

de Passagem, como ressaltado acima. Espero conseguir construir caminhos básicos 

que possibilitem clarear esta questão, dado a dificuldade de encontrar, na literatura 

antropológica, trabalhos que tratem do tema específico do batismo em uma igreja 
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batista ou do ramo histórico do protestantismo11,  apesar dos batistas serem uma 

parcela significativa da população brasileira; com 3,7 milhões de membros12.

O batismo é ao mesmo tempo a culminação do ritual, é nele que a pessoa 

evangélica passa a existir socialmente dentro da estrutura da igreja, porque antes da 

consumação do  ritual,  o  batizante  estaria  naquilo  que  Victor  Turner  definiu  com 

estado de liminaridade (limen), estaria em uma situação interestrutural, que seria um 

lugar, que não o inclui na estrutura, mas também não o exclui, ele estaria ao mesmo 

tempo dentro e fora. Como Van Gennep defendeu, é preciso analisar o ritual como 

uma  unidade  completa  de  significado,  e  para  que  isso  aconteça,  é  necessário 

observar e analisar as decomposições sequenciais do ritual.  No caso do batismo 

Cristão evangélico aqui investigado, e seguindo as ideias de Van Gennep e Turner, 

classifiquei  sua  decomposição  sequencial  da  seguinte  forma:  Rito  de  separação 

(Conversão), Rito de margem (o período de em que a pessoa está sendo preparada 

para o batismo) e Rito de agregação (inicia na culminação do ritual do batismo e se 

conclui na primeira participação na santa ceia, que é a incorporação na igreja), as 

quais serão abordadas nos capítulos que seguem.

O trabalho  de  campo,  trajetória  e  metodologia  da  pesquisa: Observando o 
Familiar

O grande dilema da Antropologia foi a passagem da “ciência do exótico” para 

a ciência do exótico, mas também do “familiar”. Nos seus primórdios, no início da 

construção da Antropologia enquanto ciência, sua marca era a de estudar os povos 

tidos como diferentes e exótico, mas diferentes de quem? Hoje sabemos que esses 

povos eram tidos como diferentes dos povos tidos como “evoluídos”, os europeus. 

Mas esse tempo de observar o exótico, passou (diminuiu), hoje antropologia também 

estuda  o  familiar,  então,  como  fazer  para  ter  uma  margem  de  segurança 

metodológica e analítica,  já  que a antropologia tinha anteriormente o método de 

familiarizar o exótico? Esse foi o meu grande dilema enquanto pesquisador, já que o 

objeto de minha pesquisa tem estreita relação com minha história de vida pessoal, 

então, como manter um afastamento seguro e observar o que me é familiar?

11 Os grupos que se consideram herdeiros diretos da reforma protestante
12  Disponível<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_ Gerais_Religi-

ao_Deficiencia/ods/>  acesso 15/11/17
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Tinha o interesse de fazer  meu trabalho de campo para a conclusão do curso 

em Antropologia na religião de qual participo, e para ver se isso seria possível, fui  

realizando algumas pesquisas de conclusão de disciplinas, para ver se conseguia ter 

o afastamento metodológico requerido, uma primícia das ciências sociais.
Uma  das  mais  tradicionais  premissas  das  ciências  sociais  é  a 
necessidade de uma distância mínima que garanta ao investigador 
condições de objetividade em seu trabalho. Afirma-se ser preciso que 
o  pesquisador  veja  com  olhos  imparciais  a  realidade,  evitando 
envolvimentos  que  possam  obscurecer  ou  deformar  seus 
julgamentos e conclusões. (VELHO, p. 123)

Inicialmente,  tive  problemas  e  dificuldades,  mas  como  os  trabalhos  de 

conclusão de disciplinas eram menores em seu escopo, eles foram concluídos com 

facilidade. No entanto, ao decidir fazer o meu trabalho de conclusão de curso nesta 

mesma instituição religiosa da qual faço parte, as questões ficaram mais complexas 

e exigiria de mim mais rigor metodológico. Eu não apenas faço parte da igreja, mas 

também  faço  parte  da  estrutura  de  poder  da  instituição,  por  ocupar  um  cargo 

eclesiástico, como diácono. Esta minha posição já demarcada no “campo” tornou 

ainda mais complexa a construção de minha relação acadêmica com as pessoas e 

com própria instituição. Isto trouxe uma questão ética, pois de alguma forma, eu 

também represento a instituição, e sou afetivamente envolvido com ela e com seus 

membros, compartilhando dos seus valores. Então, não foi uma tarefa muito simples 

de ser feita. Cooperando para confirmar essa complexidade, vem a afirmação de 

Turner  de que “(…) como membros da sociedade, quase todos nós só vemos o que 

esperamos ver e o esperamos ver é o que somos condicionados a ver quando 

aprendemos as definições e classificações de nossa cultura”.(Turner, 2005, p. 139)

Realmente  existe  uma barreira  pessoal  que eu necessitei  transpor  para  o 

trabalho de campo ser possível. Gilberto Velho diz que “(...) sendo o pesquisador 

membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas 

possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo e poder pôr-se no lugar do outro” 

(1978, p.127). Então, meu primeiro grande desafio foi problematizar a minha pessoa 

no campo e  entender  que  por  ser  parte  da  instituição,  e  principalmente  de  sua 

liderança, minha relação com os meus interlocutores seria afetada. O campo seria 

afetado de uma forma diferente para uma pessoa que faz parte da igreja e não tem 

função eclesiástica, ou até mesmo para uma pessoa de fora, mas no meu caso, pois 
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as minhas interações com meus interlocutores estão perpassadas por relações de 

poder por eu ser diácono. Então eu tinha que estar muito atento, pois meus dados 

de campo também poderiam (e foram, mas analisei-os dentro desta conjuntura de 

afetação) ser afetados por essas relações de poder, então todo tempo me fazia o 

questionamento sobre de que forma os meus dados estavam “influenciados” pela 

minha posição eclesiástica. 

A segunda questão seria transcender o meu lugar de membro e me colocar 

no  lugar  do  outro,  e  a melhor  forma de fazer  isso,  na  minha opinião,  foi  tentar  

retomar  a  minha  própria  trajetória  de  vida  na  instituição,  desnaturalizando 

(“desemocionando”) e analisando a minha própria experiência.  Este exercício fez 

com que eu não olhasse para as experiências dos meus interlocutores, com o olhar 

do diácono, mas como alguém que passou pela mesma experiência que eles, mas 

tendo em vista que cada experiência é singular e única. Todavia, apesar de únicas, 

os códigos e quadro de referências normativas que possibilitam essas experiências 

são compartilhados e públicos, e a tentativa de me colocar no lugar do outro, neste 

caso muito específico, só foi possível, por realmente já ter passado pela experiência 

que eles passaram. Pela própria dinâmica do trabalho de campo, eu tinha que a todo 

tempo, fazer essa afirmação pessoal, para mim mesmo e para o grupo, de estar 

naquele momento em outro lugar, o do antropólogo, e no de membro e participante 

da hierarquia de poder da instituição. 

O que também constituiu uma grande dificuldade no campo, e por isso tive 

que lidar por todo percurso do trabalho, foi as duas éticas que a todo momento eu 

tinha que modular. A primeira seria a ética do antropólogo, que diz respeito ao direito 

dos nossos interlocutores enquanto interlocutores de nossas pesquisas, terem  sua 

intimidade preservada, de acordo com o código de ética do Antropólogo (ABA) “3 

Direito de preservação de sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais.” 

Creio  que  fenômenos  como conversão  religiosa  é  algo  da  mais  profunda 

intimidade de uma pessoa, então é um campo que temos que saber o limite da 

nossa  entrada,  pois  nossas  ações  podem  afetar  de  forma  desastrosa  a  vida 

daqueles que partilham de valores religiosos e morais. Do mesmo modo, podemos 

agir  de  modo  contrário  à  ética  profissional  quando  invadimos  e  expomos essas 

intimidades em detrimento do desejo dos nossos interlocutores, pois é direito da 
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população que é interlocutora de nossa pesquisa, preservar sua intimidade ou não 

expor fatores que podem manchar sua imagem diante de outros grupos.

 A segunda ética de igual valor (para mim), era ética da instituição religiosa da 

qual faço parte. O cuidado ético foi não manipular as pessoas para obter os meus 

dados. Por exercer papel de liderança, poderia cair neste erro, mesmo sem perceber 

ou ter a noção de que o fazia; por isso, essas questões requeria de mim um esforço 

maior, e a segunda parte deste mesmo problema da ética da instituição, é que como 

faço parte da liderança, isso faz de mim um guardião da igreja e da comunidade, e 

devo zelar pelo bem-estar do coletivo. Assim, essas duas questões éticas o tempo 

todo estavam postas diante de mim, e com elas tive que lidar durante todo o trabalho 

de campo. 

O  desafio  era  conseguir  fazer  esse  caminho  metodológico,  que  a  ciência 

social indica que devo percorrer e realizar. O grande perigo no caso desta pesquisa, 

era que tudo era familiar para mim, isso poderia implicar em uma possível cegueira 

analítica  e,  neste  caso,  poderia  acontecer  o  que  Velho  (ibid.  p.  126)  chamou a 

atenção para que “O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 

necessariamente conhecido”.

Neste sentido, precisei  fazer do familiar,  conhecido,  e para que isso fosse 

possível, fiz o que Da Matta (1978, p. 5) chamou de vestir a capa do etnólogo, que 

seria uma dupla ação no esforço de metodológico de fugir dos perigos de naturalizar 

a experiência etnográfica. A primeira ação (transformação) seria em transformar o 

exótico em familiar, que foi o grande esforço inicial da antropologia em compreender 

os grandes mistérios de culturas tão distantes da cultura do antropólogo, que em 

certa medida eram incompreendidas, mas essa ação ainda é necessária, mesmo na 

pesquisa  do  familiar,  porque  ainda  existem  pontos  “desconhecidos”  que  ainda 

precisam  ser  familiarizados.  A  segunda  ação  corresponde  ao  momento  que 

antropologia se volta para o familiar, isto é, para sua própria cultura e que seria o 

exercício de produzir estranhamento (descobrir o exótico em nós)

nas  nossas  instituições,  na  nossa  prática  política  e  religiosa  […] 
como  etnólogo  devemos  estranhar  alguma  regra  social  familiar  e 
assim  descobrir  ou  recolocar,  como  fazem  as  crianças  quando 
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perguntam os porquês, o exótico no que está petrificado dentro de 
nós pela reificação13 “mecanismos de legitimação” (ibid. p.5)

Então como eu me posicionei diante de tudo isso? Creio que o caminho mais 

seguro foi exatamente o proposto por Velho e Da Matta, que foi o de construir esse 

aporte  metodológico de estranhar  o familiar,  mas Da Matta  mostra um elemento 

muito importante nesta construção, que parece simples, mas para o meu lugar, é o 

ponto chave, o ponto central desta construção:

[…] Já que o único modo para estudar um ritual brasileiro é o de 
tomar  tal  rito  como  exótico.  Isso  significa  que  a  apreensão  no 
primeiro  processo  é  realizada  primordialmente  por  uma  via 
intelectual,  a  transformação  do  exótico  em  familiar  é  realizada 
fundamentalmente por meio de apreensões cognitivas, ao passo que 
no segundo caso, é necessário um desligamento emocional, já que a 
familiaridade do costume não foi obtida via intelecto, mas via coerção 
socializadora e, assim, veio do estômago para cabeça. (ibid. p. 6)

Sabemos  que  os  dois  casos  devem  ser  conduzidos  pelas  teorias 

antropológicas, mas chamo a atenção para esse ponto importante levantado por Da 

Matta, que é a importância das emoções na relação de pesquisa entre os da mesma 

cultura e sociedade, o fato primordial é exatamente o fato emocional, neste aspecto 

que as coisas devem ficar claras, o componente emocional sempre foi visto como 

perigoso pelo campo científico, e sempre foi visto com suspeita, hoje já se sabe que 

não existem pesquisas que sejam totalmente imparciais (que não são afetadas pelas 

convicções  do  pesquisador),  por  outro  lado,  negar  que  a  emoção  pode  ser  um 

problema para a pesquisa, também é o extremo desta ponta.

 O conteúdo emocional é o que mais nos revela enquanto seres humanos, e 

uma  das  mais  fortes  características  que  temos  enquanto  pessoas,  indivíduos 

sociais, então negar que somos afetados a todo o tempo por eles, não constitui na 

minha opinião, um pré-requisito  das ciências tidas como sociais,  já que estamos 

falando de um componente constitutivo daquilo que temos como o nosso objeto de 

pesquisa, então o caminho que vejo e entendo que não contraria o princípio do rigor 

metodológico, e exatamente esse proposto por Da Matta, que é entender que os 

nossos costumes não são primeiros racionalizados, mas são primeiramente sentidos 

(coerção  socializadora)  vem  do  estômago  para  a  cabeça,  então  para 
13  Disponível<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_ Gerais_Religi-

ao_Deficiencia/ods/>  acesso 15/11/17
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racionalizarmos  primeiro  temos  que  senti-los,  aí  sim,  depois  podemos  criar  um 

afastamento metodológico e racional. Antropologia já avançou muito no campo de 

pesquisa  do  familiar,  mas  tenho  impressão,  que  a  antropologia  ainda  tem uma 

dificuldade em lidar com o familiar, quanto mais familiar mais complexo essa relação. 

Como Da Matta (1978, p. 12) fecha seu artigo […] “A parte que homem não enxerga 

sozinho. É que ele precisa do outro como seu espelho” creio que a emoção do outro,  

também pode ser um espelho, quando não enxergamos as nossas sozinhas.

 Entrada no campo 

Como Já foi colocado anteriormente sobre minha entrada em campo, ela foi 

dada  a  partir  da  construção  de  trabalhos  de  conclusão  de  disciplinas  (teorias 

antropológicas da imagem, saberes e diversidade cultural  com a professora Ana 

Lúcia de Ferraz),  foi  a partir  destas disciplinas que me interessei  pelo objeto de 

Pesquisa,  que  na  verdade  não  era  um  objeto,  mas  um  tema  que  gostaria  de 

trabalhar, o Batismo na primeira Igreja Batista de Trindade. 

Como  gostaria  de  trabalhar  com  o  batismo,  comecei  por  participar  das 

cerimônias de batismo, como foi colocado acima, eu tenho um cargo eclesiástico, 

isso facilitou a minha entrada no campo, na verdade, não tive nenhuma dificuldade 

com minha inserção no campo, mas como falei,  eu não sabia o que a princípio 

estava fazendo, pois tinha uma tema, mas ainda não tinha um objeto definido.

Comecei,  então,  a  fazer  o  meu  caderno  de  campo,  escrever  minhas 

anotações, primeiramente nos rituais do batismo, da qual participei de três batismos 

entre  2015  e  2016,  mas  não  sabia  ainda  o  que  estava  fazendo  ou  queria. 

Frequentava  os  batismos,  fazia  as  anotações,  mas  não  conseguia  construir  um 

objeto.  No  ano  de  2016,  comecei  a  fazer  algumas  entrevistas  informais, 

principalmente no círculo de conhecidos na instituição, com pessoas que estavam 

ligadas  à  execução  do  ritual  do  batismo  ou  passariam  pelo  ritual.  Tive  alguns 

avanços importantes na questão de levantamento de dados,  mas não conseguia 

fazer  destes  dados  um  objeto.  Inicialmente  eu  fazia  minha  pesquisa  de  modo 

informal, não tinha pedido autorização da liderança máxima da igreja, até porque, 

como já foi colocado, estava sem saber qual direção que tomar, até que no ano de 

2017,  passei  a  ser  orientado  pela  professora  Gisele  Fonseca  Chagas  do 
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departamento  de antropologia,  e  foi  então que,  a  partir  das  dicas  e  orientações 

dadas por ela, comecei a delinear o meu objeto de pesquisa e entender o que eu 

estava fazendo.  Então,  percebi  que o meu objeto de estudo envolvia  formas de 

construção da identidade religiosa, e foi neste momento que entendi mais ou menos 

o caminho que deveria tomar para que a minha pesquisa fosse desenvolvida e eu 

tivesse um objeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso.

Já com um projeto de pesquisa melhor definido, pude ter mais clareza nas 

decisões metodológicas, tendo que atentar para os processos pedagógicos e  rituais 

que formavam esse batizante. Com o instrumental teórico de Van Gennep e Turner 

em mente, vieram as questões que nortearam meu trabalho de campo: como eram 

as decomposições sequenciais do ritual do batismo? Então era necessário pensar 

por  onde  passa  a  pessoa  até  chegar  no  ritual  do  batismo?  Precisava,  então, 

frequentar as aulas de religião oferecidas para os novos convertidos, e a primeira 

questão a ser resolvida seria pedir  autorização à coordenação da Escola Bíblica 

Dominical a qual irei me referir como EBD e para poder frequentar a classe de novos 

convertidos  ou batizantes.14 Na ocasião,  expliquei  à  coordenadora  que era  para 

fazer  minha  pesquisa  para  conclusão  do  curso  da  faculdade,  para  o  que 

prontamente  tive  autorização.  Não  existiu  interesse  em  saber  mais  sobre  essa 

questão,  talvez pela coordenadora já saber que eu estava cursando faculdade e 

porque ela também é diaconisa, fazendo parte do meu convívio na instituição.

Metodologia
A classe de EBD (Escola Bíblica Dominical) denominada classe de batismo ou 

novo convertido, acontece aos domingos (como o nome já informa), o aluno terá que 

assistir no mínimo 9 das 16 lições ministradas para poder ser batizado. Cada lição 

tem  a  duração  de  uma  hora,  essas  lições  são  em  sua  grande  maioria  sobre 

doutrinas bíblicas, como por exemplo, o que é a Bíblia? Como posso ter certeza da 

Vida Cristã? O que é Igreja? etc. .

Minhas  primeiras  participações  nesta  classe  não  foram  como  eu  tinha 

planejado, eu pretendia fazer inicialmente algumas observações sem chamar muito 

atenção ou alterar rotina da classe, então fui participar como qualquer aluno normal 

14 A classe de batizandos,  e aquela  que é destinada para quem está sendo preparados para o ba-
tismo.
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e não informei ao professor o que estava fazendo ali, apenas sentei-me na carteira e 

observei a aula como qualquer aluno, fazendo anotações. 

Para os alunos, eu passei despercebido (como começaram a frequentar a 

igreja  há  pouco  tempo,  conhecem poucas  pessoas),  mas  percebi,  que  a  minha 

presença produzia desconforto para o professor. Durante a aula, ele perguntou se eu 

queria falar algo, respondi que não.

Continuei tentando esse modelo de pesquisa por três domingos, mas entendi 

que não seria possível,  pois percebi  que minha presença alterava o ambiente, a 

classe não tem um professor fixo, e cada semana é um professor diferente, às vezes 

o  mesmo  professor  dá  aulas  dois  domingos  seguidos  (acontece  quando  um 

professor falta). Esse modelo inicial de pesquisa não iria dá certo porque quando 

eram professores que eu não tinha intimidade,  ou não conhecia bem, ele ficava 

desconfiado com minha presença, e, na minha interpretação, minha presença era 

sentida  como  parte  de  fiscalização,  pelo  fato  do  meu  cargo  na  instituição.  Mas 

quando eram professores que eu tinha amizade, costumeiramente nas aulas, eles 

teciam elogios sobre  mim, mas tive a certeza que teria que mudar o método de 

como coletar dados  e também a  trajetória que tinha feito para a minha pesquisa na 

classe dos Novos Convertidos quando, em uma aula, com um professor que não era 

meu conhecido, surgiu uma questão de cunho complicado de ser respondido.  Como 

eu  estava  presente  nesta  aula,  o  professor,  que  também era  pastor,  mas  tinha 

menos tempo na Igreja do que eu, ficou constrangido em dar sua opinião sobre tal  

assunto, e sugeriu que eu desse a versão oficial da instituição sobre o tema ( sobre 

a  questão  de  pessoas  que  não  são  casadas  oficialmente,  mas  querem  ser 

batizadas). Então, expliquei o posicionamento da Igreja sobre o caso, que via de 

regra não batiza, mas tem casos que terão que ser levados aos pastores para que 

sejam analisados, como por exemplo, o caso de uma pessoa que se converteu, mas 

seu parceiro ou parceira não, e a pessoa que se converteu quer casar para poder se 

batizar, mas o seu parceiro ou parceira não quer. Disse que, normalmente, nestes 

casos, os pastores ou a pastora vão tentar conversar com esse parceiro ou parceira, 

para ver se ele muda de ideia. Por isso entendi que seria impossível assistir aula 

como um aluno comum, então ficou claro que fazer campo nos moldes que tinha 

pretendido era impossível, começar como despercebido, e aos poucos passar para 

observação participante, mas não foi possível, porque a todo tempo, minha posição 
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na instituição na hierarquia era marcada, seja pela desconfiança, seja pela afinidade, 

então modifiquei a minha entrada para um participante observante.

Deste modo, passei a comunicar aos professores o que estava fazendo ali, e 

em uma aula em que o professor era um amigo particular, pedi 5 minutos da aula, e  

expliquei  para os alunos o que eu estava fazendo ali,  falei  sobre a pesquisa,  e 

porque escolhi falar sobre o ritual do batismo, por ser um dos rituais centrais do 

cristianismo, e assim minha posição no campo mudou radicalmente, mas de certa 

maneira, tentava não interferir na rotina da classe, mas quando era necessário e ou 

acionado, não exitava em exercer a função, por isso creio, que o meu papel foi de 

um participante observante.

Ao usar esse conceito de participante observante, estou querendo dizer de 

forma simples, que estou inserido na pequisa, como objeto e sujeito da observação, 

logo, que sou um nativo. Essas duas posições de pesquisador versus nativo são in-

separáveis neste caso específico. Seria  ilusório dizer que no trabalho de campo, de 

fato acontece plenamente a separação entre a pesquisa e o pesquisador, sabemos 

que não existe a neutralidade plena entre o campo e o pesquisador.  No meu caso, o 

que aconteceu foi que em vez de tentar compreender os códigos nativos, como de-

les já compartilho, tive que fazer o caminho inverso, estranhá-los. Não existe a ne-

cessidade de tentar experienciá-los, pois isso já é um fato consumado, mas tive que 

racionalizar essas experiências a partir dos métodos e ferramentas das teorias an-

tropológicas.

 As notas etnográficas, são ao mesmo tempo, as de um antropólogo em traba-

lho de campo, como também de um nativo, logo, um participante.

Outro método utilizado,  foi  elaboração de um pequeno formulário   que eu 

entregava no início da aula e pedia para que a pessoa preenchesse e me entrega-

se,  não precisavam se identificar,  não era  necessário  colocar  nome,  fiz  também 

perguntas  via  Whatsapp,  mas  obtive  poucas  respostas.  Também  foi  parte  da 

metodologia desta pesquisa de campo realizar entrevistas não estruturadas, abertas, 

e conversas informais  com alunos (novos convertidos) e com outros membros da 

igreja. Outra forma de obtenção de dados, foi pedir um minuto ao professor na final 

da aula, e fazer uma pergunta para classe, seja sobre a lição que foi  dada para 

tentar entender como era o processo de aprendizado,  ou sobre minha pesquisa, 
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para tentar ter um dado que eu achava importante, mas esses casos foram raros, 

justamente por eu não querer modificar a rotina da classe.

   Meu grande desafio foi interferir o mínimo possível, a o todo tempo analisar 

os dados, levando em conta a minha pessoa no campo, e a modificação que isso 

poderia produzir nos dados, e como isso poderia “contaminar” os meus dados, esse 

exercício metodológico teve que ser feito constantemente, como seria esses dados 

se eu não fizesse parte da conjuntura política da igreja? As pessoas agiriam da 

mesma forma? Me falariam as mesmas coisas? Me dariam as mesmas respostas? 

O comportamento e modulação corporal seriam os mesmos? 

Uma  parte  metodológica  importante,  foi  a  observação  do  ritual  do 

batismo,  fiz  isso  em  quatro  momentos.  Minha  última  observação  participante 

(participante o no dia 03 de dezembro de 2017. Observar o ritual do batismo, é um 

locus importante para perceber como o ponto culminante do ritual se dá e como ele 

opera  a  integração  do indivíduo em uma nova dinâmica social,  um novo  status 

social.  Também fiz fotografias como um recurso a mais de pesquisa, afim de ter a 

possibilidade e analisar as sequências do ritual em tela. 
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Figuras 1: Primeiro Plano, confissão pública de fé

Fonte: Autor.15

15 Fotos tiradas no dia 07/05/2017
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Figuras 2: Segundo Plano, momento da execução do ritual

Fonte: Autor. 16

16 Fotos tiradas dia 07/05/2017
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Figuras 3: Terceiro Plano, entrega dos certificados e a Bíblia
Fonte: Autor 17

17 Fotos tiradas dia 07/05/2017
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Figuras 4: Quarto e ultimo Plano, show pirotécnico e levantamento das faixas com boas vindas.  

Fonte: Autor 18

18 Fotos tiradas dia 07/05/2017
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Apresentação dos capítulos

Escolhemos,  por seguir  a abordagem deste trabalho, tendo  como base o 

pensamento  de Gennep e Turner, e como pano de fundo desta  tessitura, usaremos 

o pensamento de Mauss, dentro outros autores deste campo de pesquisa. 

 Um dos princípios fundamental na análise do ritual proposto por Gennep e 

seguido por Turner, é a necessidade de analisar o ritual em seu todo, e não apenas 

o momento culminante de ritual, o por entender que o ritual constitui uma unidade de 

análise,  e para que essa unidade seja observada da maneira correta, ele diz que é 

necessário fazer um decomposição sequencial do ritual, então pretendemos seguir 

esse mesmo caminho no desenvolvimento deste trabalho.

 No primeiro  capítulo  abordaremos a questão da Conversão religiosa,  pois 

entendemos  que  ela  seria  para  o  ritual  do  batismo,  aquele  rito  secundário 

denominado  por  Gennep  como  separação,  esse  momento  é  tido  como  o  mais 

importante do ritual,  pois  sem ele não existe  batismo, vamos tentar  entender  os 

mecanismos  que  operam  a  conversão  e  como  ela  produz  um  espaço   que 

possibilidade a construção da nova identidade seja .

No segundo capítulo focaremos  na arena pedagógica do ritual de batismo, 

que é o processo de aprendizado, isso na classe dos novos convertidos e também 

em outros espaços rituais. Essa seria o momento ritual  da margem ou o espaço de 

liminaridade, é neste espaço que a construção da identidade vai tomando forma, e 

se desenvolvendo, tentaremos conectar as pontas desta construção.

 No terceiro momento trataremos da questão do Ritual e do rito secundário de 

agregação, que tem o seu início na realização do ritual do batismo, e se finaliza na 

primeira  santa  ceia,  que  o  agora  batizado vai  participar,  esse  momento  vai  nos 

mostrar  o  resultado  do ritual,  se  ele  foi  bem sucedido e  sua finalização,  que a 

incorporação de uma nova identidade religiosa, e de um novo status social.
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 Nas considerações finais, onde argumentaremos de forma geral e  tentares 

fazer  um  síntese  de  tudo  que  abordamos  neste  trabalho,  e  apontar  possíveis 

caminhos para que as questões aqui abordas sejam aprofundadas.
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1 CONVERSÃO COMO PARTE PRÉ-RITUAL

Durante meu trabalho de campo, percebi que para compreender o papel do ritual do 

batismo na construção das identidades, subjetividades e sensos de pertencimento 

religiosos entre os membros da PIB Trindade, seria necessário tratar de um assunto 

que está diretamente ligado àquele ritual, que é o da conversão religiosa. Isto por-

que uma parcela dos meus interlocutores eram recém-convertidos e não faziam par-

te, portanto, do grupo dos membros dos “nascidos na igreja”, os quais já teriam sido 

socializados desde a infância nos elementos doutrinais Batista. Mas o que significa-

ria esse conceito de conversão? Usarei aqui a definição dada por Freitas e Furtado ( 

2014):

Entendemos por conversão o sentido de “mudança”, “transformação” 
tanto no nível de ideias como no nível de práticas. Como descreve 
Gomes (2011), além daquele que muda de uma religião para outra 
distinta, “o termo conversão é utilizado também para caracterizar a 
entrada em uma nova religião, capaz de transformar a cosmovisão 
do sujeito, mudar a identidade do converso e alterar sua relação com 
a realidade e o mundo” (p. 158).

Para os meus interlocutores, o batismo é entendido como consequência direta 

da conversão, isto é, ele seria a confirmação daquilo que é localmente entendido 

como a última etapa de um processo de salvação que fora iniciado através conver-

são. Fiz a seguinte pergunta para algumas pessoas que frequentavam o curso de 

preparação para o  batismo: Para que serve o batismo e qual o seu objetivo? Se-

guem algumas das respostas que os batizantes formularam:

Vagner:19 “Para que haja salvação e renascimento através do Espiri-

to Santo. Recomeço Jesus Cristo”

Adriana: “Para a purificação, e a santificação em Cristo Jesus para 

buscar a nossa salvação. O batismo também serve para que você 

seja uma nova criatura em Jesus. Para nascer de novo”.

19 Todos os nomes são fictícios, foram trocados para preservar a intimidade e imagem dos meus in-
terlocutores.
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Augusto:  “Para “firmar”,  “testemunhar”  a salvação em Cristo.  Nos 

Batizamos, porque já nos batizamos em espírito nas águas”

Também fiz a seguinte pergunta: O que significa Conversão? Seguem algumas res-

postas.

 
José: “Conversão é uma ponte para salvação”.

Alexandra: “Conversão é temor do senhor Jesus, pois eu vim da 
Igreja Católica, muitos dizem que tem fé, alguns dizem que tem fé 
até em Jesus, mas se não temerem o que Jesus fez por nós, o que 
ele fez, não vão obedecer, conversão é obedecer a Jesus”. 

Outra pergunta que fiz aos meus interlocutores era sobre se consideravam 

conversão como a mesma coisa que salvação. A maioria respondeu que não, mas 

apenas um justificou a resposta.

Fernando: Conversão não é a mesma coisa que salvação, mas produz a salvação

O interessante que fiz essas perguntas no final de uma das aulas do curso de 

preparação para o batismo, cujo tema foi exatamente a ideia de salvação. Na referi-

da aula, aqui considerada como uma arena pedagógica em que os valores e doutri-

nas batistas são transmitidos e apreendidos pelos membros da igreja, o professor 

escreveu na lousa branca: “O que significa receber a Jesus?  Arrependimento+ Fé 

em Jesus= Conversão.” O conceito foi explicado como sendo um “ato soberano de 

Deus” e para justificar tal afirmação, o professor utilizou um texto Bíblico do Evange-

lho de João (JOÃO cap. 3 vers. 3-6) 
Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que  
aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dis-
se-lhe  Nicodemos:  Como pode  um homem nascer,  sendo  velho?  
Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?  
Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 
não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.  
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é  
espírito.

Com base na explicação do texto, o professor continuou sua aula dizendo que 

“Jesus é a palavra viva, é necessário ter uma experiência pessoal com Jesus, quan-

do você receber a Jesus, ele vai promover a regeneração (conversão), a mudança 
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interior, aquilo que ninguém pode ver, somente Deus pode ver, depois Deus vai gra-

dativamente produzindo a transformação na vida, que é o processo de santificação”. 

Na perspectiva nativa, o converso é aquele que recebeu a Jesus, aquele que 

“Deus agora vê como inocente, como alguém tem paz com Deus, consigo mesmo e 

com o seu semelhante”. De acordo com os ensinamentos da aula, isso também é 

parte da ideia de salvação, tal como localmente pregada. Nas palavras do professor, 

“como convertidos e salvos, devemos santificar a nossa mente, que precisa ser pro-

tegida pela palavra. A palavra de Deus guarda nossa mente do mundo, devemos 

obediência à Bíblia. Podemos e devemos ler bons livros, mas a Bíblia deve ser nos-

sa principal leitura, pois a leitura dela, guarda nosso corpo das obras do Mundo”. 

 Como os exemplos etnográficos acima indicam, os cursos de religião e a pe-

dagogia do professor em ensinar as doutrinas da igreja operam no intuito de promo-

ver uma reorganização cognitiva nos significados de conversão dos batizantes, cri -

ando um universo compartilhado de saberes e experiências, para que os significa-

dos ali produzidos possam ser inteligíveis dentro do sistema de valores da Igreja. O 

ensino da religião no contexto das aulas que participei atua para reorganizar a expe-

riência do batizante. É interessante perceber, de acordo com os dados apresenta-

dos, que a visão que o convertido tem de conversão e salvação podem, todavia, ser 

diferentes da explicação oficial da igreja

O tema da “salvação” é recorrente nas falas dos alunos, a salvação evangéli -

ca é tida como concomitante à conversão: você é salvo quando se converte, por isto 

este momento é considerado um “novo nascimento”. Certa vez, um dos professores 

deu uma aula sobre batismo. Na ocasião, foi explicado a concepção de batismo para 

os batistas e foi feita a seguinte pergunta pelo professor: “O batismo salva?”. Ele pe-

diu para que o grupo que achava que salvava levantasse as mãos e depois pergun-

tou para o grupo que achava que não salvava levantasse. A grande maioria levantou 

as mãos dizendo que o batismo “não salvava”. Logo depois o professor afirmou que 

o batismo não salvava, que o batismo era a marca de algo que já tinha acontecido 

nas vidas das pessoas (salvação), que o batismo era um sinal de obediência ao 

mandamento de Jesus, mesmo assim teve um aluno que ficou reticente sobre a ex-

plicação do professor, e com isso, o professor teve que explicar novamente o assun-

to ao aluno. 
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A pesquisa aponta para o fato que alguns alunos acreditam que o batismo sal-

va, pois dá entender que eles enxergam a salvação como um processo, mas tam-

bém houve aqueles que disseram que foram salvos quando aceitaram a Jesus, que 

o batismo é a confirmação desta decisão, seguindo o discurso oficial da igreja. Deste 

modo, torna-se difícil falar de uma conversão apenas, pois parece que existem diver-

sos caminhos que conduzem a isso, mas o que ficou claro durante meu trabalho de 

campo é que não é possível discutir o ritual de Batismo sem passar pela discussão a 

respeito da conversão, pois são duas etapas do mesmo processo. 

 O fenômeno da conversão religiosa é um tema pouco explorado na literatura 

antropológica, não temos muita literatura sobre o assunto fora do campo teológico. 

Trata-se de um tema controverso na literatura antropológica. Existem diversos tipos 

de conversão no campo religioso, mas como nosso objeto de estudo aqui não é fo-

car especificamente neste fenômeno, abordarei o que considero importante para aju-

dar na construção do argumento de minha pesquisa que é considerar o ritual de ba-

tismo como um elemento central na construção da identidade e sensos de pertenci-

mento religiosos dos membros da Primeira Igreja Batista de Trindade, a qual a partir 

de agora, ao me referir a ela, usarei PIB de Trindade, por ser assim que os membros 

se referem a instituição. 

Como mencionado acima, existe uma grande dificuldade de falar sobre o as-

sunto conversão, a primeira dificuldade como falamos, é pouca literatura sobre o as-

sunto fora do campo teológico, e a falta de um consenso sobre o assunto. Outra difi-

culdade é pluralidade do fenômeno, até mesmo no caso da PIB de Trindade, pois é 

difícil falar de conversão no singular porque existem fenômenos diferentes a ela as-

sociados. Vamos, a partir da literatura disponível, tentar jogar luz sobre esse fenô-

meno.

O que seria o fenômeno da conversão? Para Caldeiras (2008, p. 91), seguin-

do a formulação Carozzi (1994, p. 62) , discutir conversão religiosa é tratar da “ques-

tão de como os indivíduos entram em contato com novas religiões, aceitam sua cos-

movisão e se mantêm dentro de seus sistemas de crenças”. Então para começar a 

delinear a questão a partir da afirmação deste autor, a conversão deve ser pensada 

pelo contato, como se dá esse contato? O que leva a pessoa a buscar uma religião 

ou uma outra religião, diferente da qual já professaria? Segundo, a conversão é uma 

mudança da cosmovisão, existe uma ação transformadora da conversão, a forma 
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que esse converso vai se relacionar com o mundo será alterado, o seu léxico expli-

cativo do mundo será alterado significativamente. Encarando a conversão nesta di-

reção e levando a fala dos meus interlocutores a sério, realmente essas afirmações 

de Carozzi fazem muito sentido, então vamos tentar avançar mais para ver se essas 

questões podem ser sustentadas.

Dentro desta dinâmica, ainda tem uma grande problema que se levanta no 

campo de estudos sobre a conversão, referente a como se dá esse fenômeno, se 

ele acontece de forma radical e abrupta, ou se ele vai acontecendo processualmen-

te, com a pessoa se convertendo ao passo que vai sendo inserindo no grupo.

[…] o indivíduo se aproxima do grupo religioso de uma forma lenta 
gradual, estabelecendo, aos poucos laços afetivos, comprometendo-
se com os seus valores e como as suas práticas e moldando, grada-
tivamente, sua identidade de acordo com os padrões propostos e es-
perados pelo grupo ao qual passa a pertencer (CALDEIRA, 2008, 
104)

Abordar a conversão nesta perspectiva, seguindo a ideia de uma mudança 

paulatina e gradual, com troca gradual do léxico explicativo do mundo por outro é 

muito mais lógica e racional para uma perspectiva antropológica do que trabalhar 

com conversão como uma mudança radical e abrupta. No entanto, caso analisasse 

o fenômeno da conversão seguindo a primeira abordagem (conversão gradual), cria-

ria um problema metodológica para realizar a interpretação de meus dados etnográ-

ficos, já que boa parte dos meus interlocutores afirmam que sua conversão foi ab-

rupta e radical. 

Colocamos os problemas que precisamos lidar, que são eles:

1. 1  O que leva uma pessoa a se converter? Buscar uma religião ou uma  
nova religião? Como se dá esse contato?

Não acho que essas perguntas sejam fáceis de serem respondidas, com isso, 

quero afirmar que não tenho a pretensão de respondê-las plenamente, mas que pre-

tendo  buscar princípios básicos que possam nos ajudar a entender o fenômeno, in-

dicando e sinalizando algum caminho que possamos percorrer na direção de tornar 
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inteligível o fenômeno ou processo da conversão dentro daquilo que achamos impor-

tante e necessário para a construção da identidade religiosa. 

Nos relatos, nas conversas informais com meus interlocutores e com a vivên-

cia dentro da instituição, alguns caminhos me pareceram mais promissores que ou-

tros para entender tal fenômeno. Na fala de um grupo significativo de pessoas con-

vertidas a afirmação de que sua conversão ocorrera em momento de profunda crise 

existencial, ou de conflito pessoal de diversas naturezas que teria produzido uma fal-

ta de sentido na vida, era bastante recorrente.  Quase todas as narrativas de conver-

são que ouvi durante o trabalho de campo relatam um aspecto relacionado à crise 

de vida, como pode ser visto na fala de Antonia,ao me relatar sobre sua conversão: 

“Depois de muita luta e choro, e tentando tudo contra uma depressão, vi que somen-

te Deus me sustentaria no Espirito, então tomei a melhor decisão (se converteu)”.  

Antonia tem por volta de 45 anos, é contadora e disse que sempre gostou de fre-

quentar a igreja evangélica, mas que já frequentou quase todas as religiões, não tem 

evangélicos na família 

 Coloquei a pergunta de uma outra forma  à Maria, indagando sobre quando 

ela  considerava que havia se convertido.  Segundo ela,  a  conversão foi  “quando 

nada mais fazia sentido sem Jesus”. Maria tem por volta dos 53 anos, é enfermeira, 

não possuía religião.  Fica evidente nestas duas falas apresentadas por Antonia e 

Maria que, para algumas pessoas, o momento de crise de vida, de drama pessoal, 

constituem chave principal para conversão, por mais que isso não seja uma realida-

de que possa ser estendida para todas as pessoas que resolvem se converter. Foi 

comum nos relatos de meus interlocutores justificar a conversão religiosa como a 

dissolução de crises, sejam elas com base emocional, física ou até mesmo por pro-

blemas financeiros. Entendo que tais crises de vida abrem na vida da pessoa a bus-

ca por outro modo operante que possa dar conta de lidar com a dor, a frustração e o 

sofrimento, e que também possam, ao mesmo tempo, reorganizar sua vida; dando-

lhe algum sentido e senso de pertencimento a algo maior.

 Existem aquelas pessoas que não estão em uma crise de vida propriamente 

dita, mas passando por algum tipo de incômodo ou insatisfação com a própria histó-

ria, e me parece que isso opera da mesma forma que a crise para propiciar a con-

versão. A religião opera, como aquela que possibilita a pessoa, a criar uma nova 

subjetividade, reorganizando a vida a partir de um novo sentido, a segunda força 
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que a religião opera, é a criação para o sujeito, de uma nova rede de solidariedade, 

onde encontrará apoio para lidar com a crise e falta de sentido em sua vida.

Para finalizar essa parte, e passarmos para próxima questão que a conversão 

suscita, gostaria de fecha com uma citação, que achei muito oportuna para finalizar 

essa parte
a experiência de conversão religiosa é, acima de tudo, uma tentativa 
de dar sentido à vida. Quando nascemos, não nos é cedido um ma-
nual de sobrevivência e de conquista da felicidade. Somos nós que, 
a cada dia, construímos, a partir de nossas vivências, a nossa pró-
pria perspectiva de mundo e criamos nossa trajetória de vida. A cren-
ça religiosa pode proporcionar ao indivíduo respostas que não são 
saciadas pela ciência, assim como os dogmas podem servir de guias 
para uma vida de sentido. (FREITAS; FURTADO, 2014, p 94)

    1. 2.   A conversão como ruptura e reorganização biográfica

 A conversão religiosa, tal como estou aqui considerando, é uma renúncia ab-

rupta da história de vida pregressa da pessoa até o momento da conversão. Isso 

ocorre de forma consciente, impelindo ao convertido a ressignificar seu mundo e a 

reorganizar, a partir da nova cosmovisão, a forma que ele vai se relacionar com o 

mundo e com quem forma sua rede de relações pessoais. 

 Se entendermos a conversão como ato abrupto e radical, como renúncia de 

sua história pregressa, como os nativos falam, conversão passa a significar arrepen-

dimento e reconhecimento que é pecador, ou seja, uma total renúncia de sua histó-

ria de vida, alguns dados etnográficos corroboram para essa interpretação;

Andrelina: “Na verdade, acho que mudei mesmo a partir do momen-

to que aceitei Jesus...”

Josefina: “Quando aceitei Deus como meu salvador.”

Giova: “No dia que aceitei a Jesus em minha vida... Vou deixar de 

fazer as coisas (erradas)  que eu fazia no passado.”

 Existe essa renegação da vida pregressa, reconhecendo que ela era algo er-

rado e desagradava a Deus. Os dados etnográficos também apontam para ruptura, 

mostrando que, para o nativo, a conversão é esse momento da ruptura abrupta e ra-
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dical, nesse  momento que se inicia a reorganização biográfica. Como já colocamos 

anteriormente esse período seria aquela sequencia ritual classificada por Gennep 

como o rito de separação. Neste momento, existe uma separação do sujeito de uma 

condição pregressa. Normalmente é uma separação de qualquer coisa que possa 

profanar ou contaminar o momento ritual, isso pode ser uma separação fisiogeográ-

fica, ou biológica, ou algum tipo de separação ritual, que produza uma purificação do 

estado anterior, e o prepare para etapa ritual posterior, isso pode ser aferido nos da-

dos etnográfico que seguem;

        
 Antonia: “Tudo já estava mudando antes, agora sinto que que estou 
limpa para receber as palavras de Deus”.  

Antonia por que você não se batizou antes? “Estava muito errada na 
vida e não tinha certeza se conseguiria me manter longe do pecado. 
Hoje tenho certeza do que não quero para minha vida.”

Então neste período ritual de separação o indivíduo entra em um momento de 

separação ritual de qualquer  coisa que possa profanar o período ritual, ao mesmo 

tempo esse momento é o momento preparatório para sequência ritual seguinte, que 

seria a sequência da margem que abordaremos no próximo capítulo. 

 Na visão dos convertidos, ocorre um achatamento de sua cosmologia - o uso 

do termo achatamento, é por uma questão conceitual, pois pelos dados etnográficos 

obtidos em meu trabalho de campo pude notar que não existe uma substituição cos-

mológica total -  com uma sobreposição da nova, pois “o/a velho/a homem/mulher” é 

tido como mal,  é a “velha natureza” que deve ser combatida constantemente ao 

mesmo tempo em que a “nova natureza cristã” deve ser cultivada e reforçada, essa 

nova natureza é a nova cosmologia. É comum ouvir, e ser ensinado na Escola Bíbli-

ca Dominical, que essa é a luta do crente, matar a velha natureza, o velho homem e 

cultivar o novo homem. Deste modo, levando a sério a narrativa dos meus interlocu-

tores, conversão é melhor entendida como categoria nativa,  empírica, real, específi -

ca e singular. 

 Não era minha intenção neste capítulo concluir ou afirmar definitivamente o 

que é conversão e quais suas razões, mas levantar questões que têm uma relação 

direta, e faz parte do processo do ritual do batismo. No capítulo que se segue, entra-

remos na parte central da questão deste trabalho, que é discutir o batismo dentro da 
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perspectiva de um ritual de passagem, e para isso usaremos como ferramenta, tanto 

o pensamento de Arnold Van Gennep quanto o do Victor Turner. 
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2  APRENDER A RELIGIÃO: A LIMINARIDADE DOS BATIZANTES

O presente capítulo tem uma estreita dependência do momento anterior, então será 

necessário fazer um movimento de avançar e retornar, para que o texto fique inteligí -

vel e tenha uma fluidez na construção da ideia. Por escolha metodológica, optei fa-

zer este trabalho usando as decomposições sequenciais propostas por Van Gennep 

para o estudo dos rituais, mas isso não que dizer que as sequências que aqui apre-

sento sejam estanques. Ao contrário, existe uma sobreposição fluída entre as partes, 

as quais se interpenetram, sua separação é para que seja possível a análise.

O primeiro retorno necessário para construção deste capítulo, é lembrar que 

colocamos esse momento como sendo o rito secundário que Van Gennep chamou 

de Margem e Turner de Liminaridade. Turner o define da seguinte forma “Não tem 

status, propriedade. Insígnia, vestimenta secular, graduação, posição de parentesco, 

nada que possa distingui-los, estruturalmente de seus companheiros. (2005, p. 137). 

Como já vimos, isso é muito próximo do modelo proposto por Van Gennep.

Para  Van  Gennep,  esses  rituais  exibiam  uma  ordem  comum: 
primeiro,  havia  uma  separação  das  condições  sociais  prévias; 
depois, um estágio liminar de transição; e, finalmente, um período de 
incorporação  a  uma  nova  condição  ou  reorganização  à  antiga. 
(PEIRANO, 2003, p.18)

O segundo movimento necessário de retorno, é a retomada da questão que 

foi  trabalhada sobre conversão e salvação, mas antes de fazer esse movimento, 

acho necessário apontar que neste trabalho uma escolha metodológica e analítica 

minha foi a de considerar conversão como uma categoria dinâmica que deve ser 

compreendida empiricamente, a partir da perspectiva nativa.

Usei o conceito de decomposição sequencial, para tentar enxergar o ritual de 

uma forma que me possibilitasse entendê-lo em sua complexidade, para ver se seria 
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possível encontrar dentro dele um fio condutor que me permitisse interpretar cada 

sequência  ritual  dentro  do  seu  contexto  ritual;  algo  que  contemplasse  o  rigor 

metodológico necessário, mas, ao mesmo tempo, que contemplasse e levasse em 

conta a fala e interpretação dos meus interlocutores. Um dado de campo que, a 

princípio,  eu não dei  muita  importância,  mas que ao pensar  nas decomposições 

sequenciais  ele  se tornou muito  importante,  e  creio  ser a  chave para resolver  o 

problema, é que os meus interlocutores eram enfáticos em pontuar a diferença entre 

conversão  e  salvação.  Retomarei  a  fala  de  dois  dos  meus  interlocutores  sobre 

conversão e salvação:

Fernando, “Conversão  não  é  a  mesma  coisa  que  salvação,  mas  produz  a  

salvação”;

José: “Conversão é uma ponte para salvação”.

A partir da análise dos dados acima, e revisitando a teoria que fundamenta 

boa parte deste trabalho, acho que consegui encontrar uma chave interpretativa que 

possa solucionar o impasse entre a interpretação do antropólogo e a interpretação 

do nativo. O primeiro passo para isso foi identificar que os dois grupos não estão 

falando  sobre  o  mesmo  episódio,  do  mesmo  fato,  da  mesma  sequência.  O 

antropólogo está olhando,  com olhar  que é próprio  da religião,  olhar  holístico,  e 

neste  ponto,  os  meus  interlocutores,  são  muito  mais  “Gennepenianos”  que  os 

antropólogos.  Tomarei  um fragmento da minha introdução sobre a teoria  de Van 

Gennep, para ilustrar o que estou tentando mostrar. Gennep descreve e analisa o 

ritual que foi executado por Sócrates: “Sócrates, ao se cobrir com um véu depois de  

ter bebido cicuta, separava-se com isso do mundo dos vivos para se agregar ao  

mundo dos mortos e dos deuses” (ibib. p. 144-145). O quero chamar a atenção aqui 

nesta descrição, é a relação espaço-tempo, entre uma sequência ritual e outra, elas 
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são subsequentes, só podem ser divididas no plano ritual e classificatório, são quase 

que indivisíveis. É neste momento que creio que surge o problema entre as duas 

interpretações: a antropológica e a nativa. O antropólogo toma as sequências rituais 

do batismo como um contínuo, por isso que a sua classificação não coincide com a 

do nativo,  porque o  nativo  está  falando na linguagem de Gennep,  do  Ritual  de 

separação, enquanto que o antropólogo estão falando do rito de liminaridade, ou 

margem,  na  verdade  o  que  pude  perceber,  na  interpretação  sócio-antropológica 

sobre conversão evangélica, essas duas sequências rituais são ignoradas, e são 

interpretadas como sendo a mesma fase ritual, daí a grande controvérsia entre o 

discurso nativo e o discurso antropológico. Para fechar essa questão, vou colocar a 

decomposição sequencial do Batismo, tal como pude estudar na PIB Trindade: Rito 

de  separação  (Conversão),  é  desta  sequência  ritual  que  nativo  está  falando 

quando fala de conversão,  Rito de margem  (o período em que a pessoa está  

sendo preparada para o batismo), o antropólogo interpreta que quando o nativo 

está  falando  de  conversão,  ele  está  falando  destas  duas  sequências,  então  o 

antropólogo interpreta como sendo a mesma sequência, mas na realidade o nativo 

está falando de uma coisa, e o antropólogo de outra e, por fim, o Rito de agregação 

(a  primeira  participação na santa  ceia,  que  é  a  incorporação na igreja).  As 

piscadelas do antropólogo e do nativo não são as mesmas, por isso a “confusão” 

está formada.

Para entender essa categoria nativa da conversão é necessário fazer essa 

clivagem entre conversão e salvação, outra importante categoria nativa. Salvação, 

de acordo com meus interlocutores é polo do aprendizado, enquanto conversão é 

polo da ruptura. Essa divisão faz todo sentido para os meus interlocutores. 
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Ao falar deste período, que entendo contemplar a análise dos antropólogos, 

que descrevem um processo paulatino, como algo que vai acontecendo de forma 

metódica  e  processual,  não  estamos falando  da  conversão,  mas  do  período  da 

margem, o período  em durante meu trabalho de campo os convertidos estavam em 

preparação para receber o batismo. Para isso, uma arena pedagógica é estruturada 

na PIB Trindade, através dos cursos de batismo e dos rituais da igreja. O presente 

capítulo focará nesta questão.

Esse momento de margem que o indivíduo se encontra, segundo Turner, é o 

momento que produz sentimentos díspares, tanto na pessoa que será alvo do ritual,  

quanto no grupo que a assiste, pois, por ser um período marcado pela incerteza e 

pela  ambiguidade,  as  possibilidades  de  mudança  que  esse  período  ritual  pode 

proporcionar são vistas como um risco, e por isso, o quanto antes a experiência do 

processo ritual seja finalizada, melhor para o grupo.

A marca deste período ritual de liminaridade é o reforço para o esquecimento 

de  uma  cosmologia  anterior,  para  que  seja  possível  o  aprendizado  de  outra 

cosmologia,  mas  o  que  James  chama  a  atenção  é  que  não  é  somente  do 

apagamento de história pregressa do indivíduo que a religião se ocupa, mas do 

apagamento da própria história da experiência da conversão do indivíduo, isso com 

a intenção de manter essa experiência sob as égides da religião.

Para Willian  James,  bem como Rudolf  Otto,  autor  do clássico  da 
fenomenologia da religião O Sagrado, os mitos, ritos, as doutrinas, as 
liturgias,  as  teologias,  são  racionalizações  que  produzem  o 
esquecimento da experiência emocional instável e insegura, que liga 
originalmente as pessoas à religião, esquecimento que é produzido 
em  benefício  da  manutenção  da  institucionalidade  religiosa  (e 
institucionalidade  da  própria  experiência  do  convertido), 
esquecimento  que  é  produzido  em  benefício  da  manutenção  da 
institucionalidade religiosa, seus poderes constituídos e suas práticas 
partilhadas pela coletividade. (TRABUCO, 2009, p. 142)
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Mas  eu  discordo  do  ponto  de  vista  do  apagamento  ou  esquecimento  da 

experiência de conversão. Primeiro porque são dessas histórias que a religião vive e 

se reproduz, então seria contraproducente fazer isso; e segundo, os meus dados 

dizem outra coisa. Quando percebia na classe de novos convertidos, que havia uma 

controvérsia entre a versão oficial e opinião do batizante, a versão do batizante era 

combatida e apresentada a versão da igreja como “verdade”. No entanto, quando a 

questão versada era sobre o tema da conversão, não existia esse combate, o que 

acontecia era uma reorganização desta experiência a partir da chave explicativa da 

instituição, então a manutenção da institucionalidade não vem pelo apagamento ou 

esquecimento,  mas sim pela reorganização da experiência do neófito.  A questão 

pedagógica em ensinar os princípios religiosos normativos da igreja é fazer uma 

reorganização cognitiva nos significados de conversão dos batizantes, a fim de que 

esses significados possam ser inteligíveis dentro do sistema de valores da Igreja. O 

ensino reorganiza a experiência do batizante, Dias aponta para algo parecido

Fica  claro,  nesta  óptica,  que  o  indivíduo  se  aproxima  do  grupo 
religioso de uma forma lenta e gradual, estabelecendo, aos poucos 
laços afetivos,  comprometendo-se com os seus valores e com as 
suas práticas e moldando, gradativamente, sua identidade de acordo 
com os padrões propostos  e  esperados pelo  novo  grupo  ao  qual 
passa a pertencer. (DIAS, 2008, p. 104)

 Dias apresenta a experiência acima como sendo “ conversão”, mas como foi 

anteriormente  discutido,  entendo  que  está  se  falando,  na  verdade,  da  fase  de 

liminaridade,  e  é  sobre  essa  ótica  que  interpretarei  os  dados  etnográficos  aqui 

apresentados. Os primeiros laços criados são emocionais, fortemente arraigados na 

experiência de conversão, mas pouco a pouco, as emoções são substituídas pela 

racionalidade do grupo, e os valores do grupo podem ser entendidos como parte 
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desta  racionalidade.  Na  verdade,  são  os  guias  dela,  mas  vamos,  a  princípio, 

continuar com pensamento de Dias para nos ajudar avançar nesta questão:

Para entender essa radical transformação da identidade social,  no 
entanto, é necessário recordar a concepção de Goffman, segundo a 
qual  os  meios  para  se  produzir  e  manter  o  eu  está  nos 
estabelecimentos sociais e não no indivíduo (DIAS, 2008, p. 111)

A igreja é chave principal para a construção desta nova identidade religiosa 

do convertido, mas ela não é única fonte que opera nesta construção, ela dita as 

regras, produz uma força coercitiva, mas o indivíduo também é força ativa nessa 

construção, principalmente pela fato que a religião evangélica tem uma forte força no 

princípio  da  individualidade.  Como  exemplo,  é  propagado  que  a  salvação  é 

individual, mas sua operação é coletiva. O neófito terá que produzir em seu corpo as 

marcas da salvação, e isso acontece a partir do momento que ele toma para si a 

interpretação  do  léxico  explicativo  que  a  comunidade  tem  da  salvação. Nesta 

dinâmica, que vão sendo inscritos nos seus corpos as marcas da salvação, que são 

compartilhadas  e  avaliadas  pela  comunidade.  Outros  momentos  nos  quais  tais 

mobilizações da ideia de salvação são feitas, são nos contextos pedagógicos dos 

cursos oferecidos pela EBD, mas também em arenas rituais, como o culto e demais 

ritos e nas interações com os membros da igreja. 

Nos dados coletados na classe de religião oferecidos pela EBD para novos 

convertidos,  pude  perceber  alguns  princípios  norteadores  da  construção  da 

identidade,  e  que existe  uma certa  ética  para  isso:  é  ela  que vai  conduzindo e 

modulando essa identidade que está sendo construída de forma coletiva, mas sob 

responsabilidade individual. Alguns dados foram recorrentes em minhas anotações, 

como transformação interior, santificar a mente, proteger a mente, batalha na mente,  

natureza humana ruim, carne, natureza terrena, homem interior, novo homem, nova  
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natureza,  homem  espiritual,  luta  interior,  esse  conjunto  de  palavras  sempre 

apareceram  em  um  contexto  específico,  na  dicotomia  de  duas  naturezas  que 

coexistem na vida do crente, a  velha natureza (natureza humana ruim, natureza 

terrena) versos novo homem (homem espiritual, transformação interior, santificar a 

mente, proteger a mente). 

Essa  dicotomia  entre  velho  homem  é  novo  homem,  constitui  a  ética  e 

dinâmica principal que esse novo convertido tem que aprender, é principalmente em 

torno  e  sobre  essa  ética  que  a  identidade  deste  novo  convertido  vai  sendo 

construída. O velho homem representa a velha história da vida vivida até o momento 

em que a pessoa se converteu, mas também representa um “EU” interior dividido 

entre a vontade de DEUS e vontade do homem pecaminoso. Mas se o processo é 

bem sucedido, o indivíduo, isto é, o novo homem, é uma pessoa moral que tem a 

obrigação  de  suplantar  o  velho  homem e  praticar  as  virtudes  exigidas  ao  novo 

homem.

Deste  modo,  a  identidade que vai  sendo construída coletivamente é a do 

homem virtuoso, moralmente responsável, que deve vencer a batalha no corpo e na 

mente, e que vai adquirir qualidades a partir da absorção da identidade coletiva da 

comunidade  de  fé,  mas  a  qual  somente  serve  como  modelo,  uma  vez  que  a 

responsabilidade da salvação é individual, mas a sua vivência é coletiva.

Retornando ao ponto anterior, que é sobre a problemática da construção da 

identidade religiosa pessoal através da identidade coletiva, considero que Roberto 

DaMatta nos ajuda a pensar sobre essa questão:

Nos  ritos  de  iniciação,  os  neófitos  dramaticamente  conjugam 
individualidade e coletividade, pois neles se reafirma que coletivo e 
individual  constroem-se  simultaneamente,  sem  fendas, 
descontinuidades ou separações. Se não fosse falar demais, dir-se-ia 



57

que ali eles entendem que o eu não existe sem o outro, e que no 
centro  dos  ritos  de  iniciação  está  a  descoberta  (ou  melhor,  o 
desvendamento)  do  mistério  segundo  o  qual  tanto  a  dimensão 
individual quanto a coletiva são construídas por um mesmo conjunto 
de valores. (DAMATTA, 2000, p. 19)

DaMatta joga luz sobre a questão que aparentemente parece obscura, que é 

o intercambiamento entre a identidade coletiva e a identidade do indivíduo. Podemos 

dizer então que só existe a identidade individual porque existe uma coletividade, e 

essas  duas  se  retroalimentam  produzindo  a  possibilidade  da  construção  da 

identidade individual,  que constrói  sua alteridade em oposição ao coletivo. Nesta 

interpretação,  a  coletividade  não  é  um  empecilho  para  a  construção  da 

individualidade, mas a fonte da mesma.

Os componentes da construção de identidade religiosa evangélica passam 

pela reorganização biográfica,  ser socializado nos códigos religiosos doutrinais  e 

rituais e aprender a corporeidade da comunidade, desenvolver a alteridade entre o 

“eu” e o “outro eu”, também uma alteridade entre “eu” e o coletivo. Então será a  

partir da compreensão da racionalidade religiosa que a pessoa vai absorvendo do 

grupo que sua experiência vai sendo moldada e tomando novos contornos, então 

não será apenas e somente por sua própria leitura da experiência pela qual passou, 

mas por ela, juntamente com lógica que absorveu do grupo. Costa (2014), ao falar 

da salvação, também enxerga nela, além do poder reorganizador da história de vida, 

um  papel  importante  como  forma  de  aprendizagem,  representando  um  aspecto 

organizacional da forma de aprender e, por assim dizer, existe uma pedagogia no 

processo ritual

Podemos  compreender  que  a  (salvação)  conversão  […]  (é)  uma 
nova aprendizagem de reclassificação do mundo vai sendo pouco a 
pouco incorporada a sua dinâmica relacional […] promovendo assim 
uma redefinição do lugar dos sujeitos na história de sua família. As 
histórias  de  (salvação)  conversão  são  singulares,  pois  a  própria 
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tradução  da  experiência  se  inscreve  numa  biografia  diferente, 
podendo  promover  processos  formativos  implicando  um  grande 
leque de transformação. (COSTA, 2014, p. 137)

Assim  essa  nova  aprendizagem e  classificação  do  mundo  reorganizam  a 

experiência  do  batizante,  segundo  pude  apreender  com  a  pesquisa  de  campo 

realizada.  A  partir  da  lógica  absorvida  da  comunidade,  uma  vez  que  é  neste 

processo  pedagógico  que  tal  lógica,  pouco  a  pouco,  vai  sendo  absorvida  como 

sendo a própria lógica do batizante e sua forma de enxergar suas experiências e o 

mundo.  É com ela que o indivíduo vai  organizar  tanto a sua razão quanto suas 

emoções.

Uma grande energia é gasta neste processo de liminaridade, porque a sua 

narrativa tem que dar conta, de primeiro, fazer sentido para si, tem que tornar a 

salvação um processo inteligível  para o neófito,  e depois tem que encaixar essa 

mesma  experiência  dentro  da  lógica  que  faça  sentido  para  o  grupo,  dentro  da 

perspectiva da lógica da comunidade religiosa. De acordo com o que pude aprender 

durante  minha pesquisa,  para  os  membros da PIB  Trindade,  a  salvação  é  uma 

decisão pessoal e intransferível, então existe a possibilidade de ser vista pelo grupo 

como algo artificial, por isso demanda do sujeito um pleno empenho.

Esse  período  liminar  e  marcado  por  interditos  rituais,  neste  momento  o 

batizante  está  em  processo  ritual,  a  primeira  marca  destes  interditos  são  as 

limitações da participação em certas atividades, como por exemplo participar das 

assembleia da Igreja, que são as reuniões administrativas da igreja. Dificilmente ele 

ou  ela  terá  autorização  para  participar  de  algumas  atividades  rituais,  como  por 

exemplo participar  do grupo de musica da igreja, já que a música ocupa junto com a 

pregação, a parte central do culto. Existirá pouquíssimas atividades que o indivíduo 

neófito  no  período  de  liminaridade  poderá  participar  como   agente  ativo, 

normalmente somente poderá participar como assistido, como agente passivo e não 
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como produtor da atividade ou ritual, também não poderá ocupar nenhuma função 

eclesiástica. 

O maior  interdito  ritual  acontece  no  principal  ritual  da igreja,  o  ritual  que 

depois do batismo, é o mais importante para igreja evangélica, e na PIB de Trindade 

não é diferente, normalmente esse é o dia que a igreja está mais cheia, no dia do  

ritual  da  santa  ceia,  esse  é  o  interdito  que  é  mais  sentido  segundo  os  dados 

etnográficos que  foram coletados na pesquisa. Fiz a seguinte pergunta: Como você 

se sentia quando não podia participar da Santa Ceia?

Antonia: Me sentia excluída, como uma pessoa errada no lugar que 
não me pertencia.

Carla: Ainda mais certa do batismo, porque sabia que somente após 
o batismo poderia compartilhar esse momento da igreja.

Esse momento ritual da proibição de se achegar ao sagrado, tem um papel 

importante no processo de aprendizado, poderíamos dizer que é a pedagogia do 

sagrado, pois é neste momento que vai sendo incorporado no neófito os conceitos 

do sagrado da Igreja, e qual a  forma correta de operar o sagrado, de se relacionar  

com ele, quais são os seus perigos, quais  são as suas obrigações. O léxico do 

sagrado  vai  sendo  incorporado  pelo  neófito.  Então  a  sequencia  ritual  da 

liminaridade,  pode ser  visto  como esse momento da operação da pedagogia  do 

sagrado.  Esse  indivíduo  é  ambíguo,  porque  ainda  opera  no  mundo  profano  e 

sagrado, por isso, nesse momento, ele não tem status, não ocupa nenhuma posição 

hierárquica, mas também não está fora da estrutura, como por exemplo, o neófito 

poderá participar de algumas reuniões ou eventos que são vetadas para as pessoas 

de fora. 
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3 BATISMO COMO RITO DE PASSAGEM

Neste capítulo, será discutido o ritual de batismo como um rito de passagem funda-

mental na construção e afirmação das identidades religiosas dos membros da PIB 

Trindade. O batizante, como mostrado no capítulo anterior, é aquele que passou por 

alguns rituais previamente estabelecidos pela igreja no intuito de habilitá-lo ao batis-

mo. O primeiro, como ressaltado no capítulo 1, seria a conversão, fenômeno que 

classifiquei como um rito de separação. Esse novo convertido, visto como   “um novo 

homem”, terá que passar pelos cursos de religião oferecidos pela Escola Bíblica Do-

minical, denominada “classe de batismo”. Nesta fase, que estou classificando como 

liminar, o convertido/batizante terá que assistir no mínimo 9 das 16 lições ministra-

das (cada lição tem a duração de uma hora). Essas lições são, em sua grande maio-

ria, sobre doutrinas bíblicas e orientadas a partir de perguntas, como, por exemplo: 

por que preciso conhecer Jesus? Como ter certeza da salvação? O que é a Igreja? 

Como vencer a tentação?; dentre outras.

 Após frequentar o mínimo de aulas exigido, o novo convertido está autorizado 

a batizar-se. Quando a administração da igreja anuncia a próxima data em que o 

ritual de batismo coletivo ocorrerá, a pessoa que já cumpriu os pré-requisitos pode 

se  candidatar  a  ser  batizado.  Ao  se  candidatar  ao  batismo,  será  marcado  um 

“gabinete” (termo nativo  que  significa ser recebido pelo pastor). Neste gabinete, 

será averiguado se existe algum impedimento para o batismo, como, por exemplo, 

viver de forma marital  sem ser casado legalmente, ter algum vício ou desavença 

com alguma pessoa. Caso se encontre em alguma destas situações, o candidato ao 

batismo será orientado para que resolva a questão antes de se batizar. Caso não 
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haja impedimento, o candidato estará liberado para se batizar, sendo considerado 

oficialmente um batizando.

As doutrinas batistas sobre o batismo20, podem ser sistematizadas no que segue:

1)  O  batismo  e  a  ceia  do  Senhor  são  as  duas  ordenanças  da  igreja 

estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica: 

a)  O  batismo  consiste  na  imersão  do  crente  em água,  após  sua  pública 

profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. b) 

Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma 

nova  vida  em identificação  com a  morte,  sepultamento  e  ressurreição  do 

Senhor Jesus Cristo e também prenúncio da ressurreição dos remidos. c) O 

batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado 

sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. d) A ceia do  

Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da 

morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados: 

O pão e o vinho. e) Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por 

nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. f) A ceia do 

Senhor  deve  ser  celebrada  pelas  igrejas  até  a  volta  de  Cristo  e  sua 

celebração  pressupõe  o  batismo bíblico  e  o  cuidadoso  exame íntimo  dos 

participantes.

   Em termos rituais, descreverei abaixo alguns dos rituais de batismo que 

participei na PIB Trindade. No passado, os batismos aconteciam aos sábados às 

19h30m, dentro do antigo Templo. Havia, atrás do púlpito, uma pequena piscina, 

com uma sala do lado direito, que era destinada às batizandas mulheres, e outra à 

esquerda, destinada aos batizandos homens. Cada uma dessas salas tinha uma 

porta  que  conectava-as  diretamente  à  piscina,  símbolo  dominante  do  ritual  de 

20 Essas  são doutrinas básicas, e as escolhemos estudar por ter relação direta como nosso objeto 
de estudo. Os trechos que seguem foram retirados da página da Igreja Batista na internet.  Igreja 
Batista disponível em <ttp://www.batistas.com/portalantigo/index.phpoption=com

     _content&vie    w=article&id=15& Itemid=15&showall=1> acessado dia 17/11/2017
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batismo. As salas e, logo, os batizandos, ficavam isoladas tanto da plenária quanto 

uma  da  outra.  Ás  vezes,  neste  período  de  isolamento,  alguns  líderes  da  PIB 

Trindade iam visitar os batizandos e davam palavras de apoio e incentivo, mas isso,  

contudo, não é uma regra.

Logo  que  começava  o  culto,  todos  os  batizandos  eram  convidados  a 

entrarem nas respectivas salas e era dado a cada um, um roupão, que podem ser 

bege ou verde, o que estiver a disposição no momento é dado, sem fazer distinção 

de cor, esse roupão deve ser colocado sobre a roupa. Enquanto os batizandos se 

arrumavam, na plenária, louvores eram entoados. O início do ritual era marcado pela 

entrada da pastora, ou pastor, na piscina, também trajando um roupão, o roupão do 

pastor ou pastora é igual a dos batizantes.

 Depois  que  o  líder  religioso  entra  na  piscina,  o  primeiro  batizante  é 

orientado a  descer uma escadinha até a piscina. Na PIB de Trindade, a pastora, 

inicia o batismo evocando uma frase que vai ser repetida por todo o ritual: “Eu, na  

qualidade de ministra do evangelho batizo (diz o nome do batizando) segundo a sua 

pública confissão de fé, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo.” Mas quando 

pude presenciar outro batismo, feito por um outro pastor , que exerce a função de 

pastor auxiliar na PIB Trindade, observei que as palavras rituais proferidas por ele 

tinham  uma  breve  diferença  das  palavras  proferidas  pela  pastora.  Seguem  as 

palavras do pastor:

“Senhor  Augusto,  o  senhor  aceitou a Jesus como Senhor  da sua  
vida?  O  Augusto  diz  que  sim,  o  pastor  faz  outra  pergunta:  você  
reconhece que Jesus é único e suficiente para salvar a você? Você  
reconhece que os seus pecados são perdoados em Jesus? E de sua 
livre e espontânea vontade está aqui? Sim! Augusto, como ministro  
do evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu ti batizo em nome Pai, do  
Filho e Espirito Santo.”

Ao findar a fala ritual, o batizante é mergulhado completamente no batistério 

(termo nativo para designar a piscina). Ao ser erguido, os membros da igreja que 

estão presentes na plenária (auditório) aplaudem o batizado, e a pastora ou pastor 
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lhe oferece uma rosa, que não identifiquei nenhum simbolismo e posam para fotos 

junto com o batizado. No caso da pastora como batizadora, pude perceber que ela 

segue intercalando os batizandos entre um homem e uma mulher, até acabar todos 

os batizandos. Mas quando foi o pastor o batizador, primeiro foram batizadas todas 

as mulheres, depois os homens. Algumas vezes, todavia, ocorre que um homem e 

uma mulher ficam na piscina para serem batizados juntos, isso ocorre quando são 

parentes ou casal. 

Tabela 1: Quadro de perfil de gênero e idade de um dos batismos que acompanhei 
em 2017.

   

Até 20 anos  De 20 – 40 anos Mais de 40 anos
Homens 1 1 5
Mulheres 3 5 5

Fonte: Autor 21

O período compreendido entre entrar na sala até a descer às águas (termo 

nativo para o batismo) é tomado de ansiedade pelos batizandos, como Turner  disse 

“Há  tempo  reconheceu-se  na  literatura  Antropológica,  que  símbolos  rituais  são  

estímulos para  emoção”(2005,  p.  60). Isso  confirma o  ambiente  que paira  neste 

espaço ritual liminar, um clima de nervosismo em que os batizandos experimentam 

não estar “lá” nem “cá”: alguns querem logo ser os primeiros a sair da sala; outros 

preferem ser os últimos. A expectativa gerada até o primeiro sair e voltar à sala é 

muito grande. Quando o primeiro batizante deixa a sala para ser batizado, diminuí 

um pouco a ansiedade, mas não totalmente, à medida que cada um vai se batizando 

e voltando para sala, a ansiedade vai sendo substituída pela euforia. Alguns ficam 

um pouco  mais  eufóricos  que  outros,  chegando  quase  a  um êxtase  moderado; 

outros se abraçam e comemoram o batismo como uma conquista. Quando todos já 
21 Tabela produzida pelos meus dados, diz respeito apenas  um dos rituais que acompanhei e tive 

acesso as fichas que são preenchidas na entrevista de batismo. 
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foram batizados, eles trocam de roupa e voltam para a plenária, para participarem 

do restante do culto.

Pedi aos batizados para escreverem como foi a experiência de batismo (entrar no 

batistério e descer às águas), tive as respostas abaixo, que apontam para a emoção 

envolvida  na  rememoração  da  experiência  e  seus  impactos  na  construção  das 

identidades e subjetividades religiosas de meus interlocutores:

Maria: Uma  das  melhores  experiências  da  minha  vida,  mesmo 
estando  rodeada  de  pessoas  que  também estavam se  batizando,  
parecia que somente eu estava no altar, sentimento de casamento!  
Uma festa inexplicável, sensação de lavagem de corpo alma.
Ana Legal: “Eu fiquei muito feliz porque obedeci ao que Jesus pediu  
pra  fazer,  ao  descer  as  águas  senti  emoção  e  a  sensação  de  
responsabilidade.”

Nos últimos três batismos que acompanhei (um no final de 2016 e dois em 

2017), a dinâmica do ritual foi mudada, pois com a mudança de sede da igreja, o 

novo  templo  não possui   as  salas  de  apoio  em que  os  batizandos  ficavam em 

isolamento, aguardando o ritual. Assim, com a mudança da igreja para um templo 

arquitetonicamente  diferente  do  anterior,  a  confissão  pública  de  fé  que  era 

pronunciada  individualmente  pelo  batizante,  por  exemplo,  foi  trocada  por  uma 

coletiva, em que todos os batizando sobem ao púlpito da igreja, e juntos pronunciam 

a seguinte fórmula ritual: “Diante de Deus e da Igreja, eu declaro que amo o senhor 

Jesus,  me  arrependo  dos  meus  pecados,  reconheço  Jesus  como  meu  único  e 

suficiente salvador, desejo servi-lo firmemente, comprometo-me a viver de acordo 

com as sagradas escrituras, vivendo de forma a dar bom testemunho, viver a vida 

cristã  verdadeira,  renego  todas  e  qualquer  doutrina  contrária  às  sagradas 

escrituras”. Outra mudança refere-se ao espaço reservado aos batizandos durante 

o ritual:  em substituição às salas, agora eles ficam na plenária juntamente como 

membros da igreja. Somente quando começa a ritual é que eles são separados e 

sobem ao púlpito.  Inclusive, neste novo modelo, existe um ensaio para o dia do 
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batismo, que agora ocorre aos domingos à noite. Assim, no dia do batismo pela 

manhã,  é  feito  um  ensaio  com  os  batizandos,  onde  são  estabelecidos  os 

posicionamentos das pessoas, o momento em que vão subir ao púlpito, e também é 

feito  um  ensaio  da  confissão  pública  de  fé.  O  ritual,  neste  sentido,  também  é 

aprendido de forma pedagógica, com o corpo sendo disciplinado para o momento do 

batismo. Por não existirem salas no templo, e os neófitos ficarem sempre diante do 

público,  creio  que  este  ensaio  tem a  função  pedagógica  de  ensinar  como  eles 

devem se comportar em cada etapa do ritual. 

Outra inovação é que agora são dois pastores batizando ao mesmo tempo, e 

isso  tornou  a  duração  do  ritual  muito  mais  breve.  Os  pastores  ficam dentro  do 

batistério, esperando os batizandos descerem a escada para entrar no batistério, 

sendo batizadas duas pessoas por vez. O batistério agora se localiza no púlpito. 

Assim que são batizados, descem para os banheiros do subsolo, para trocarem as 

roupas e votarem para culto.  Os roupões também foram trocados por camisetas 

pretas, com símbolo da Igreja, e com a frase “Sou uma nova criatura” impressa. 

Outra mudança foi na entrega do certificado de batismo, que era feita na sala 

de espera e de forma individual, agora é entregue de forma coletiva ao final do culto, 

com  todos  os  batizandos  retornando  ao  púlpito  e  recebendo  todos  juntos  o 

certificado das mãos de um diácono ou diaconisa. Os certificados são entregues 

aleatoriamente aos batizandos que, ao findar o culto, se reúnem para trocarem entre 

si os certificados, para que cada um fique com o seu certificado com o seu nome 

corretamente. É tipo de amigo- oculto dos certificados, segundo meus interlocutores. 

A grande diferença deste novo modelo de ritual é que, ao término, são distribuídos 

na plateia faixas com dizeres de boas vindas aos novos membros da “família de 

Cristo” e “nós te amamos”. Quando as faixas no final do culto são erguidas, são 

estourados chuva de prata (chuva de papel prateado) e um tipo de show pirotécnico, 

esse novo modelo é mais festivo, com um tom de celebração.
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Esse  novo  modelo  me  pareceu  produzir  um  estado  mais  efusivo  das 

emoções. No último batismo que acompanhei (em 03/12/2017), pude perceber uma 

grande  quantidade  de  pessoas  emocionadas,  tanto  as  que  estavam  sendo 

batizadas, quantos outras da plenária (plateia), muitas destas que vi emocionadas e 

chorando,  não tinham nenhuma ligação direta  ou  de  proximidade  familiar  ou  de 

amizade  com aos  batizandos.  Creio  que  a  resposta  deste  fenômeno de  efusão 

sentimental,  se  encontra  na  ideia  que  Turner  construiu  a  respeito  do  símbolo 

dominante

Aqui  sou obrigado a dizer que me parece possível,  e  até mesmo 
necessário,  analisar  os  símbolos  num  contexto  de  emoções 
observadas  […].  Essas  emoções  são  retratadas  e  evocadas  em 
estreita relação com os símbolos de coesão e continuidade […]. A 
emoção e a prática, efetivamente, dão vida e colorido aos valores e 
às normas,  mas a conexão entre a expressão comportamental do 
conflito e os componentes normativos de cada tipo ritual, e de seus 
símbolos dominantes, raramente é formulada de modo explícito pelos 
atores (TURNER, 2005, p. 71-72)

Creio que essas emoções sejam pela ativação da própria memória ritual, pois 

membros da igreja constroem uma ligação de empatia ritual com os batizandos, pois 

já passaram por essa mesma experiência. Tal memória ritual, ao mesmo tempo que 

produz um reviver da experiência ritual individual, também produz na comunidade 

uma revisitação à norma, ao compromisso assumido com a comunidade religiosa e 

com Deus. Existe, portanto, uma força coercitiva no ritual, lembrando ao membro do 

compromisso assumido um dia diante da comunidade, isso reafirma o dever para 

com  a  coletividade,  e  para  com  Deus,  uma  cobrança  de  engajamento  com  o 

compromisso  assumido  com o  grupo.  Neste  sentido,  em arenas  rituais  como  o 

batismo, as identidades e subjetividades religiosas dos membros da PIB Trindade 

estão em permanente construção e afirmação coletiva e individual.

Uma parte importante da pesquisa é analisar o ritual e seus símbolos, 

pois eles têm muito a nos dizer.
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A  estrutura  e  as  propriedades  dos  símbolos  rituais  podem  ser 
deduzidas de três tipos de dados: (1) forma externa e características 
observáveis; (2) interpretações dadas pelos especialistas e leigos; (3) 
contextos  significativos  amplamente  elaborado  pelos  antropólogos 
(TURNER, 2005, p. 50)

O batismo tem primeiramente o significado espiritual religioso, que de forma 

básica,  vou  descrever  a  partir  algumas  interpretações  de  meus  interlocutores, 

sobretudo no tocante à questão em que ressalto, seguindo Van Gennep, a ideia de 

passagem de um status  para  o  outro,  do  sentido  de transformação que o  ritual 

provoca nos batizandos e batizados. Um diácono (líder leigo) descreveu da seguinte 

forma: “O batismo significa o sepultamento do pecado,  a pessoa está descendo  

carregado de pecado, mas quando levanta é um novo homem, e testemunho público  

do nascer de novo”.

Outro diácono, mas não leigo (cursou o seminário), me disse considerar o 

batismo como “ ordenança de Cristo, que significa nascer de novo e a entrada na  

comunidade da fé e a continuidade seria a santa ceia”. Já um seminarista, disse que 

o “batismo é emergir, morrer a velha criatura e nascer de novo, mostrar ao mundo  

essa  nova  natureza,  demostrar  que  você  está  inserido  em um novo  grupo,  na  

sociedade do cristianismo (na sociedade de Cristo)”.

O símbolo dominante no ritual do batismo, localmente referenciado como o 

“passar  nas águas”,  é  a  água,  e  como símbolo  dominante ela  condensa muitos 

significados como morrer, nascer, perdão de pecados, testemunho público, filiação a 

uma  comunidade  moral,  obediência,  receber  uma  nova  natureza,  relação  com 

Cristo, conforme expresso na fala de meus interlocutores. Como símbolo dominante, 

ela também unifica significados díspares, pois representa a morte e o nascimento (a 

vida). Como afirma Turner,

A propriedade mais simples é a de condensação. Muitas coisas e 
ações são representados por uma só formação. Em segundo lugar, 
um símbolo dominante é uma unificação de significado díspares. Os 
significativos díspares são interconectados em virtude de possuírem 
em comum qualidades análogas ou por associação em pensamento 
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ou prática […]. A terceira propriedade dos símbolos dominantes é a 
polarização do significado […]. Chamemos o primeiro deles de pólo 
ideológico,  o  segundo  de  pólo  sensorial.  No  pólo  sensorial,  o 
conteúdo significativo  está estreitamente  relacionado com a forma 
externa do símbolo. […]. no pólo sensorial, concentram-se aqueles 
significados  dos  quais  se  pode  esperar  que  suscitam  desejos  e 
sentimentos; no pólo ideológico, encontramos um arranjo de normas 
e valores que guiam e controlam as pessoas, enquanto membros de 
um grupo e categorias sociais (TURNER, 2005, p. 59)

O pólo sensorial está relacionado com aspecto externo, como, por exemplo, 

no batismo a piscina (batistério) representa o útero, a vida surgindo, significando 

uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. Já no pólo ideológico, 

entraria o poder coercitivo do compromisso público de se submeter às normas do 

grupo ser fiel os princípios morais da comunidade. Outra questão que é evocada 

com  isso,  é  a  evidência  de  um  símbolo  que  está  sendo  usado  de  forma 

implicitamente instrumental, que é a cruz. Ela é usada como símbolo instrumental no 

batismo, porém é o símbolo dominante por excelência no que concerne a fé e o 

sagrado.,

Cada ritual tem o seu símbolo “sênior” ou, como vou denominá-lo, 
seu  símbolo  “dominante”.  Tais  símbolos  se  enquadram  numa 
categoria especial […]. Os símbolos dominantes são encarados não 
meramente como meios para cumprimento dos fins confessos de um 
dado  ritual,  mas  também  e  com  maior  importância  se  referem  a 
valores que são considerados fins em si mesmo, quer dizer valores 
axiomáticos (TURNER, 2005, p. 50)

Todos os significados simbólicos da religião evangélica passam pelo símbolo 

da cruz.  Ela representa a salvação na religião evangélica,  representa a morte e 

ressurreição. Na cosmovisão evangélica, Jesus morre com um corpo humano sujeito 

a corruptividade, e renasce com um novo corpo, não corruptível, ou seja, uma nova 

natureza,  um novo  ser,  isso  não  é  uma  questão  epistemológica,  mas  sim  uma 

questão ontológica,  e na mesma medida que é evocado no batismo, essa nova 

ontologia  para  o  batizante.  Por  isso  ele  tem  também  papel  social  formador  do 

indivíduo  evangélico,  será  o  modelo  em  torno  de  qual  as  subjetividades  serão 

construídas,  possibilitando  a  reorganização  e  ressignificação  da  história  do 
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convertido,  o  que  na  verdade,  como vimos  no  capítulo  anterior,  é  o  modelo  da 

construção da identidade religiosa evangélica na PIB de Trindade. Matos chama a 

atenção para relações importantes concernentes ao rito, e uma deles que no rito, o 

homem faz aquilo que a divindade faz no mito.

Mas  a  palavra  é  escutada  ou  lida  (seu  componente  gestual  e 
mínimo), enquanto que o rito é visual e sócio-espacial por outro. Todo 
ritual  exige  um  grupo  de  pessoas,  um  lugar  sagrado,  objetos  e 
instrumentos, vestes etc. O rito é uma ação sintonizada com a ação 
dos  deuses:  é  necessário  lembrar  que  o  mito  é  relato  de  um 
acontecimento, em que os autores essenciais são os deuses. Então, 
no rito, os seres humanos fazem, o que no mito fazem os deuses. 
(MATOS, 2012, p. 27-28)

Então vemos no rito o batizante participando da mesma experiência que a 

divindade passou no mito. Na concepção de meus interlocutores sobre o batismo e 

as  experiências  a  ele  conectadas: imergir (morrer)  é  identificado  com  o 

sepultamento, (talvez uma referência à sepultura de Cristo) e com uma natureza 

condenada à morte eterna, e emergir (nascer) e a categoria de útero materno (tem 

uma possibilidade de ser  uma alusão à conceição miraculosa de Maria  mãe de 

Jesus) também trazem a ideia do neófito adquirir uma nova natureza, um novo ser 

ontologicamente diferente. Para os membros da PIB Trindade, o batizante receberia 

uma natureza que tem uma relação direta com aquela natureza que Cristo adquiriu 

através da morte na cruz e ressurreição. O batismo, neste sentido, permitiria ao 

crente  participar,  de  certa  forma,  da  natureza  da  divindade.  Existiria  uma união 

adotiva, com o batismo o crente  passa a ser filho de Deus, o que não acontecia 

anteriormente, em sua vida anterior ao batismo, porque na concepção nativa, ele era 

considerado apenas criatura de Deus.

Assim, a comunicação dos sacra, ao mesmo tempo em que ensina 
aos neófitos como pensar com algum grau de abstração sobre o seu 
meio  cultural,  fornece-lhes  os  padrões  básicos  de  referência.  Ao 
mesmo tempo, acredita-se que mude sua natureza, transformando-
os de um tipo de ser humano a outro (TURNER, 2005, p.154)
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O batizante agora não é mais batizante, mas passa a ser um neófito, e como 

tal, carece ser alimentado, pois ainda não sabe alimentar-se sozinho; é neste ponto 

que quero colocar uma questão importante: apesar do neófito já ter passado pelo 

Ritual do batismo, ele ainda estará, de certa forma, em estágio liminar, atenuada, 

mas de uma certa forma ainda está, porque só será plenamente incorporado quando 

participa da sua primeira santa ceia, que aqui considero como rito de agregação.

É através do rito  de  iniciação  cristã,  cujo  ápice  é  o  batismo e  a 
participação pela primeira vez na eucaristia (Santa Ceia), que alguém 
ingressa na igreja e se torna pessoa cristã. A iniciação cristã é o rito 
que assinala não só a entrada para a vida cristã, mas através dele a 
pessoa  recebe  os  valores  e  ensinos  fundamentais  para  tornar-se 
cristão e cristã. Por isso, a iniciação cristã é definida como processo 
de tornar-se cristão ou cristã. (MANSK, 2009, p. 243)

O rito de passagem em que o “passar nas águas” é o ponto culminante do 

ritual só se completa na participação na Santa Ceia. Esta é o segundo ritual mais 

importante para religião evangélica, após o batismo. Na verdade ela é a completude 

do batismo, é a participação nela que tornará a ação do batismo completa. A referida 

ceia tem esse fascínio para o mundo evangélico, ela ao mesmo tempo é obrigatória, 

mas desejada, é a obrigação desejada. “O ritual, os estudiosos estão começando a  

convencer-se disso, é precisamente é um mecanismo que converte o obrigatório no  

desejável.” (ibidem.) 

Na pesquisa de campo, pude observar esse lugar central da Santa Ceia na 

PIB  Trindade.  Junto  com  o  batismo,  a  participação  nela  integra  o  indivíduo  na 

comunidade e faz o sentimento de pertencimento ser fortalecido, mas também opera 

de forma coercitiva. Fiz algumas perguntas a minhas interlocutoras sobre o assunto, 

obtendo as seguintes respostas:

Como você se sentia quando não podia participar da Santa Ceia?

Gustava: “Ainda mais certa do batismo, porque sabia que somente 
após o batismo poderia compartilhar desse momento na igreja”.
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Maria: Me sentia excluída, como uma pessoa errada, no lugar que  
não me pertencia.

Como foi participar da Santa Ceia pela primeira vez?

Gustava: Emocionante, momento de reflexão e comunhão

Maria: Me senti ligada(conectada) a Deus.

Estão em ação os dois pólos do símbolo dominante, em Gustava vemos a 

ação do pólo ideológico e que guia suas ações através de um arranjo de normas e 

valores,  que,  no  final,  produzem controle  sobre  sua ação,  impulsionando-a a  se 

batizar.  Em  Maria,  vemos  a  ação  do  pólo  sensorial,  através  do  sentimento  de 

exclusão produzido pela ação ritual sobre os seus sentimentos, isso produziu uma 

forte ação coercitiva que a impulsionou a resolver seu conflito. Esses dois casos 

apontam para casos de processos rituais bem sucedidos, culminando com as duas 

pessoas incluídas na estrutura, com novo status: agora são membros  da igreja, 

gozam de todos os direitos e, principalmente, dos deveres para com a comunidade. 

A santa Ceia, assim, pode ser pensada como um rito de agregação. Como Silva 

coloca:  “Os  rituais  de  agregação,  segundo  Van  Gennep   denominados  de  pós 

liminares, têm a finalidade de integrar a garantir a continuidade dos sistemas já em 

funcionamento”(1978, p. 120)

Como DaMatta ressaltou na apresentação do livro de Van Gennep os ritos de 

passagens (1978)

Nestas  sociedades  onde  o  indivíduo  é  central,  e  onde  todo  o 
“sistema é concebido como estando a serviço do indivíduo, pois é a 
sociedade que deve se transformar para fazer feliz o indivíduo e não 
o contrário, o problema não é evidentemente separar, mas juntar e 
integrar [...]. Num sistema como nosso, onde o indivíduo sempre tem 
a primazia, tudo já está separado conceitual e concretamente. por 
causa disso, aqui o rito não divide, junta. Não separa, íntegra. Não 
cria indivíduos, mas totalidades (DAMATTA, 1977. p. 20)

O ritual do batismo estudado por mim se encontra dentro de uma sociedade 

com  os  princípios  descritos  por  DaMatta,  logo  também  estão  sob  a  influências 

destes princípios que produzem um ambiente propício para a entrada de sistemas 
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que sejam aglutinadores,  a  religião  é um sistema neste  modelo,  ela  produz um 

sentimento de aglutinação em seus indivíduos, um senso de pertencimento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O batismo é um dos rituais centrais do Cristianismo, Como objeto de estudo 

antropológico, creio que ele foi importante  ponto de acesso para o entendimento 

das  formas  de  vida  religiosa  articuladas  ao  Cristianismo,  de  forma  geral,  e  à 

Tradição Batista, entendo que existe uma vasto e profícuo caminho a ser seguido 

para compreender as formas de vida social dessa  significativa parcela da sociedade 

brasileira.

No primeiro  momento busquei  traçar uma visão a partir dados e concepção 

nativa para que desta forma pudesse levar o discurso nativo em conta na formulação 

da minha análise,  e  desta  forma  entender  como esses processos são vistos  e 

sentidos  pelos  nativos,  o  primeiro  problema  foi  conseguir   enxergar  a  papel  da 

conversão  no ritual do batismo, é como esse fenômeno é visto e conceituado pelo 

nativo, já  que os dados etnográficos  mostram que ele ocupa  um importante papel 

no ritual do batismo, é a parte da sequência ritual que Gennep, seguido por Turner 

conceituaram de rito de separação. Esse momento seria a parte inicial, pois neste 

ponto que começa o dinamismo ritual, a pessoa passa a estar separada, primeiro da 

sua história pregressa, que entendida como pecaminosa. A sua história de vida é 

ressignificada, a fim de retirar dela tudo aquilo que possa profanar o estado ritual, 

segundo, a pessoa também começa ser separada de sua antiga identidade, cria-se 

um espaço na subjetividade no indivíduo para que essa nova identidade comece a 

ser construída.

Existe a uma necessidade que esse fenômeno da conversão seja visto como 

um  rito  de  separação,  e  assim  seja  primeiramente  analisado,  dentro  da  sua 

sequencia ritual, para somente e num movimento posterior, seja analisado dentro do 

plano total do ritual, mas é necessário que sejam feitas mais pesquisas etnográficas 

para tentar entender de forma mais profunda essa questão tão complexa, entendo 

que essa abordagem feita, e o escopo deste trabalho não permite resolver todas as 

questões  existentes,  mas  creio  que  os   pontos  levantados  no  primeiro  capítulo 

sinalizou  alguns  caminhos  que  precisam  ser  seguidos  para  que  mais  questões 

sejam elucidadas, mas entendo que pontos importantes fora colocados, como por 
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exemplo  a  importância  que  a  conversão  tem  para  o  nativo.  Ela  produz  uma 

reorganização biográfica, e isso é fundamental no processo de preparar a pessoa 

para  passar  pelo  processo  de  reorganização  cognitiva,  que  possibilitará  a 

construção da identidade religiosa do membro da PIB de trindade

 A  religião  opera,  como  aquela  que  possibilita  a  pessoa,  a  criar  uma  nova 

subjetividade,  reorganizando  a  vida  a  partir  de  um  novo  sentido de  uma  nova 

identidade.

O  segundo  momento  deste  trabalho,  foi  tentar  entender  o  momento  de 

liminaridade e seu processo pedagógico,  par  isso fosse possível   foi  necessário 

produzir  uma clivagem entre dois  conceitos que normalmente são analisados de 

forma conjunta pelos antropólogos,  e   muitas vezes são tratados como sendo o 

mesmo fenômeno ou mesmo período ritual.

Para entender essa categoria nativa da conversão é necessário fazer essa 

clivagem entre conversão e salvação, outra importante categoria nativa. Sem essa 

clivagem, os conceitos dos nativos a respeito de suas experiencias de conversão  e 

salvação  não  poderão  ser  levados  em  conta  em  sua  totalidade,  já  que  não 

coincidirão com os conceitos formulados pelos antropólogos a Salvação, de acordo 

com meus  interlocutores  é  polo  do  aprendizado,  enquanto  conversão  é  polo  da 

ruptura.  Essa  divisão  faz  todo  sentido  para  os  meus  interlocutores.  Quando 

pretendemos tratar dos períodos que denominamos como sendo aquele do campo 

do  aprendizado,  da  transformação  paulatina,  das  continuidades  do  processo 

religioso  no  processo  ritual  do  evangélico  da Igreja  batista,  devemos situar  isso 

dentro do momento ritual da margem no caso da PIB de Trindade, é no processo 

denominado pelos nativos como “Salvação” ou “Vida Cristã”. Esse é o lugar onde 

existe uma duplo transformação, a transformação do sujeito, do indivíduo, que será 

produzido pela instituição, mas em contra partida, o sujeito também é uma agente 

ativo,  e  desta  forma  também  produzirá  transformações  na  instituição.  E  neste 

processo duplo, que a Igreja vai produzindo as suas transformações e se mantem 
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como  um  organismo  social  vivo.  A  principal  operação  desta  agência  de 

aprendizagem é a EBD, são as aulas de educação religiosa, ela não é a única, 

outras agencia  de  fomentação do aprendizado da vida cristã  existem,  como por 

exemplo os cultos e as relações dentro da igreja, mas as aulas de batismo ocupam a 

centralidade  como  forma  de  apreender  as  formas  religiosas,  porque  são 

principalmente nessas aulas que a experiencia de conversão serão ressignificadas 

para que possam tornar-se inteligível dentro das doutrinas e cresças da igreja. 

No  terceiro  momento  deste  trabalho  procuramos  focar  no  momento  da 

culminante do ritual. O batismo é ponto culminante do ritual, mas como vimos no 

curso deste trabalho, ele é apenas uma etapa do ritual e se não tratarmos assim 

perderemos muitos dados importantes do processo ritual.

O  ritual  do  Batismo  e  as  fases  que  lhe  precedem  e  sucedem  estão 

articuladas à ideia de transformação dos batizantes, não apenas de um status para o 

outro,  mas  na  criação  de  novas  subjetividades,  identidades  e  sensos  de 

pertencimento religioso. 

[…] Os ritos de transição (passagem) vem marcados por três Fases: 
separação,  margem  (ou  limen)  e  agregação.  A  fase  inicial  de 
separação  compreende  o  comportamento  simbólico  que  refere  ao 
afastamento do indivíduo, ou grupo, seja de um ponto fixo anterior, 
na estrutura social,  ou de um conjunto de condições culturais (um 
“estado”); durante o período liminar, interveniente, o estado ( estado 
é definido por Turner, como algo mais estável que um status social), 
do sujeito ritual (o “passageiro”) é ambíguo; ele percorre um reino 
que  tem  pouco  nenhum  dos  atributos  dos  estados  passado  ou 
vindouro; na terceira fase a passagem é consumada. Sujeito do rito, 
individual ou corporativo, encontra-se uma vez mais, numa condição 
estável,  em  virtude  da  qual  tem  direito  e  obrigações  de  um  tipo 
estrutural claramente definido e dele se espera um comportamento 
de acordo com certas normas costumeiras e certos padrões ético 
(TURNER, 2005, p. 138)

O  batismo  tem  primeiramente  o  significado  espiritual  religioso,  esse 

significado  não  é  único,  mas  também  não  é  menos  importante,  Turne  chama 
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atenção para sua importância, pois é um é um dos seus tripé da que sustenta sua 

análise.

A  estrutura  e  as  propriedades  dos  símbolos  rituais  podem  ser 
deduzidas de três tipos de dados: (1) forma externa e características 
observáveis; (2) interpretações dadas pelos especialistas e leigos; (3) 
contextos  significativos  amplamente  elaborado  pelos  antropólogos 
(TURNER, 2005, p. 50)   

Tríade analítica de Turner a interpretação nativa tem papel importante, então 

a interpretação dada pelos nativos devem permear nossas análises e dividir espaço 

com a análise do antropólogo na análise do ritual é dos símbolos rituais,  por isso é 

necessário encontrar formas teóricas  e métodos que possibilite essa experiencia, 

neste sentido creio que a teoria de Gennep que foi ampliada por Turner cumpriu 

esse papel na elaboração deste trabalho.  Isso possibilitou de forma inicial entender 

a  construção e afirmação das identidades religiosas dos membros da PIB Trindade. 

Neste  capítulo,  será  discutido  o  ritual  de  batismo  como  um  rito  de  passagem 

fundamental

O  batismo  com  todas  suas  fases  precedente  e  subsequentes,  é  um 

importante  caminho  para  uma construção  de  uma antropologia  do  ritual  cristão. 

Infelizmente é um campo antropológico pouco explorado no Brasil,  mas apesar o 

escupo deste trabalho ser altamente limitado, entendo que ele ajudou no proposito 

de jogar luz sobre algumas questões importante sobre a forma como a identidade 

religiosa  dos  membros  da  PIB  de  trindade  é  construída,  mas  existe  uma 

necessidade de pesquisas mais aprofundadas, principalmente sobre o fenômeno da 

conversão, creio que caso ela seja abordada na perspectiva dos meus interlocutores 

como  uma  ruptura  abrupta  e  radical,  seja  uma  caminho  muito  promissor  para 

compreendermos esse fenômeno tão controverso na literatura antropológica. O ritual 

do batismo ocupa a centralidade na experiencia religiosa cristã, seja ela de qualquer 
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ramo, ele tem um forte poder aglutinador das experiencias religiosas e das emoções 

advindo desta religião.  

Estava em uma reunião na PIB de Trindade com mais 3 pessoas, em um 

setor que não existia novos convertidos, somente pessoas com mais de 6 anos de 

batizados,  quando  do  nada,  não  tinha  nenhuma  conversa  relacionada  sobre  o 

assunto de batismo, uma das pessoas presentes fez a seguinte pergunta: 

Você sentiu alguma coisa no dia do seu Batismo?   Eu me sentir leve!

 Outro  presente  completou,  “a  minha  alegria  dobrou,  fiquei  muito 
feliz”

Seguido pelo  complemento  de outro  presente:  “O batismo é  uma 
questão espiritual, tive um sentimento de gratidão, obrigado Jesus.”

O  batismo  continua  operando  como  agente  de  significação  religiosa  não 

somente  no  momento  do  ritual,  mas  ele  é  constantemente  uma  agente  de 

ressignificação da experiencia religiosa  do membro da igreja evangélica, por isso é 

pode muito nos informar sobre o ser evangélico, ele é  um importante  ponto de 

acesso para o entendimento das formas de vida religiosa articuladas ao Cristianismo 

em geral e em específico dos evangélicos.
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