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RESUMO 

O artigo analisa os movimentos religiosos no Brasil no final do século XX.  
Movimentos vistos como desdobramentos da tradição protestante e católica e se propõe 
a interpretar as implicações destes movimentos na condução da vida social: os 
relacionamentos, a construção do perfil de homens e mulheres nas relações com o 
sagrado, na formação e tratamento da juventude, nas motivações populares que levam à 
busca de religiões e ainda os processos de construção dos vínculos dos homens e 
mulheres que, livres, se associam e se submetem a liturgias, rituais e compromissos 
definidos por pessoas que possuem legitimidade como agente religioso. 

Palavras-chave: Protestantismo, movimentos religiosos, vida social, religiosidade. 

RESUMEN 

El artículo examina los movimientos religiosos en Brasil a finales del Siglo XX. 
Movimientos visto como la evolución de la tradición protestante y el catolica  Propone  
La interpretación de las implicaciones de estos movimientos en las conduciones del vida 
social: las relaciones, la construcción de el perfil de los hombres y mujeres en las 
relaciones con lo sagrado, la forma del tratamiento de la juventud en la motivación 
popular que tomar búsqueda de la religión es e incluso los procesos de construcción de 
la vínculos hombres y mujeres, asociaciones libres y someterse a los ritos, rituales y 
compromisos establecidos por las personas que tienen la legitimidad religiosa como un 
agente. 

Palabras claves: el protestantismo, los movimientos religiosos, la vida social, y la 

religión. 

 Introdução 

 A análise dos movimentos religiosos contemporâneos exige de quem o faz uma 

sensibilidade e uma curiosidade epistemológica capaz de compreender as diversas 

nuances que recobrem o cenário místico-religioso no Brasil deste novo século. A partir 

das referências de autores como Bourdieu (1998), Berger (1985), Eliade (2001), 

Hervieu-Léger (2005), Pierruci, (1996) que sugerem existir uma multiplicidade de 

manifestações e crenças espirituais, uma espécie de “nebulosa mística” constituída de 
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novas maneiras institucionalizadas ou não, de mistificar o real, o concreto e concebe ao 

mesmo tempo, as tentativas do homem e da mulher de estabelecer novos elos entre a 

dinâmica da vida cotidiana e as possibilidades de respostas a suas inquietações e medos 

presentes no seu amanhecer diário. 

Este cenário profícuo de misticismo e de reconstrução de muitas tradições 

religiosas e históricas dentro do protestantismo, catolicismo e religiões africanas e 

orientais, sugere do mesmo modo uma interpretação do mundo a partir de uma mistura 

de elementos dos movimentos racionalistas e céticos (a concepção de que o mundo não 

é inexorável, o mundo não está sujeito a uma ordem estabelecida previamente) e logo ao 

seu contrário, elementos dos movimentos mais sustentados na fé, com base nos apelos 

dogmáticos cristãos (a noção de que o mundo e a história dos outros não deram certo, 

mas o mundo e a história pessoal, sua dimensão temporal, vai dar certo, é possível, o 

mundo será melhor e uma espécie de força original será a referência para estas 

conquistas). Na base de tudo isso está uma concepção de que a própria vida, concebida 

como contingente, como limitada, pode ser melhor vivida se o nível de conquistas for 

elevado e ao mesmo tempo for direcionado para o sucesso, a felicidade como conquista 

e condição sine qua nom para existência de um deus pessoal, tangível e companheiro na 

disposição da vida. 

As religiões tradicionais, de cunho histórico, consolidadas no contexto brasileiro 

sofreram, por assim dizer, os reflexos das inquietudes e vicissitudes temporais. Uma 

série de questões novas foram postas sobre as religiões e também novas expectativas 

foram lançadas sobre a pauta de temas tratados no âmbito religioso. O céu, a felicidade 

futura, as questões políticas contemporâneas, as tragédias de caráter ambiental e os 

traumas familiares, as doenças e os novos males que afetam o novo século suspeitaram 

das religiões tradicionais a tal ponto que levantaram questionamentos sobre a validade 

dos dogmas como referência para organização social e estruturação da vida coletiva. 

Não só a noção do privado, mas o regimento coletivo, a “volontè generale” não se 

restringia mais ao âmbito da política e se estendeu ao campo religioso, impondo 

demandas, respostas e quando estas não chegavam, eram construídas ou interpretadas ao 

bel prazer e à liberdade ofertada pelo poder da cognição ou (na maioria das vezes) pela 

interpretação dos guias elevados e conduzidos acriticamente, com finalidades muitas 

vezes escusas. Novos “céus”, demandas contemporâneas, anseios revisitados e 

ampliados tornaram o campo religioso fértil de interpretações, profusão semântica e, em 
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última escala, fundamento para acirramento de guerras e movimentos extremistas em 

nome de uma certa divindade particular.  

Nesse cenário, não só os rituais, os dogmas e as finalidades da religião foram 

questionados, mas também os papeis sociais e a presença estereotipada dos homens e 

mulheres foram sumariamente questionadas no espaço das religiões, construindo assim, 

os fundamentos para o surgimento de grupos variados, de segmentos religiosos ou 

mesmo novas propostas de “reformas” no interior de tradições legítimas e estabelecidas. 

O texto que nos propomos a escrever é um texto que tenta reconstruir os nexos 

entre os condicionamentos sociais, econômicos, políticos e quiçá, dará conta 

objetivamente, das novas representações sobre os papéis de homens e mulheres no 

contexto dos segmentos religiosos que sucederam as tradicionais religiões históricas e 

por muito tempo, homogêneas no cenário brasileiro. Para isso, faremos uma 

interpretação do contexto do protestantismo contemporâneo na tentativa de aprofundar a 

análise (ou incentivar um pouco mais as inquietações) em torno das razões que fizeram 

do neo-pentecostalismo um fenômeno entre as massas e sua forma de construir um novo 

ethos e uma linguagem marcadamente legitimadora da crença, da postura dos fiéis e da 

construção de uma nova representação do papel social da mulher no campo. 

O neo-pentecostalismo é uma tendência religiosas das massas. Não resta dúvida 

que os dados nos revelam que o número de fiéis, membros de igrejas que seguem 

tendências mais carismáticas, tem crescido exponencialmente no Brasil. Ainda que 

exista certa variação por regiões da nação, mesmo assim, estatisticamente, o cenário 

quantitativo das religiões, templos históricos vê-se com um grupo cada vez mais 

limitado pela presença de vários tipos de fiéis que hoje povoam o cenário religioso no 

Brasil. Essa tem sido a realidade das igrejas protestantes tradicionais que assim, como o 

segmento religioso católico tem visto uma espécie de êxodo religioso de pessoas não 

satisfeita com a realidade oferecida pelos tradicionais templos e líderes, dedicados a 

permanência de uma identidade que caracteriza e homogeiniza os religiosos, além da 

defesa de causas mais gerais com impacto global, a exemplo das incursões católicas 

sobre o meio ambiente e o modelo de expansão do evangelho através das “Missões” 

entre os protestantes.  

Os fiéis que permanecem nesse ciclo de desenvolvimento da sua “nova” fé 

insistem em limitar suas buscas, a sair do âmbito geral das orações, invocações, 
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conjuração global e voltam-se para um tipo específico e agressivo de orientação 

religiosos e de fé. Os desejos, as circunstâncias e a construção de crises cada vez mais 

intensas nos diversos âmbitos da vida social, impõem para o fiel a busca de um deus 

particular que consiga responder á sua demanda de maneira objetiva e particularizada. 

Dessa forma, o campo religioso considera a demanda real da população e a necessidade 

de, quando não ver resolvidas suas expectativas, pelo menos conseguem ver suas 

demandas especificas no ponto de pauta das reuniões em espaços privados ou coletivos, 

públicos. 

A análise da dinâmica econômica da sociedade e a cada vez mais complexa 

realidade do trabalho e do mercado levantam elementos de compreensão do 

comportamento social, especificamente a relação estabelecida por uma significativa 

parte da população com a religião e com a divindade. Os novos bolsões de pobreza, 

realidade profundamente determinada pela aceleração do consumo ou mesmo a criação 

de novas demandas, novas equações econômicas, onde é a oferta que faz gerar consumo 

e não o seu inverso dão o tom da incessante busca por objetos e possibilidade de 

consumo entre o povo e com isso é muito comum ver as polarizações na sociedade se 

evidenciarem. Além disso, as crises da modernidade que tem no aumento da violência 

sua bandeira ou um de seus sinais mais evidentes geraram na população mais 

inquietações do que visto em outro século. Se o século XIX fora marcado por conflitos 

locais e guerras por possessões vistas como legítimas, o século XX, pela elevada 

condição tecnológica e de consumo da sociedade permitiu que uma séria de realidades 

sociais fossem aguçadas. Uma interpretação simples nos faz entender que quanto mais 

existe um apelo para o consumo e para a ostentação, mais se cria uma demanda por bens 

materiais ou por mecanismos de acesso a esses bens, quando estes faltam, estratégias de 

aquisição indevida são postas a fio e, consumadas, evidenciam o clima de insegurança 

no grupo social a que está sendo direcionadas tais ações.  

Além da realidade do consumo e da criação de demandas em função das ofertas 

dispostas no mercado, a violência urbana engendra em si a expectativa do medo e das 

conseqüências desse. Influência sentida pela população dos meios de comunicação 

utilizados pelas indústrias comerciais e televisivas cria uma alteração do comportamento 

gerando, principalmente na juventude, uma negação constante das aspirações e o 

confronto diário com a realidade das impossibilidades legais e uma infinidade de 

mecanismo de aquisição e criação de objetos de desejo passíveis, de um ganho e de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 5 

alcance por vias ilegais culminando muitas vezes em um nível arbitrário de violência e 

crises nas relações sociais: familiares, políticas, nos papéis sociais, no espaço religioso e 

por fim, um ambiente de proliferação de casos de angustias, depressão e medo. 

Eis o ambiente para uma constante busca da religião como possibilidade, 

esperança, e em caso, solução. Passemos a análise. 

 

1- O desenvolvimento das igrejas neopentecostais ou quando a esperança é 

cuidadosamente arquitetada. 

As igrejas protestantes se desenvolveram no Brasil no início do século XX, 

precisamente respondendo aos anseios religiosos dos imigrantes e sendo impulsionadas 

pelas Missões européias e norte-americanas, cujo envio de missionários às várias 

regiões do Brasil se tornou mais intenso no período que antecedeu a primeira guerra 

mundial. O Brasil como país em desenvolvimento, mas, visto há tempos, como país de 

“terceiro mundo” facilmente se constitui alvo para os testes de passagem dos jovens nos 

segmentos religiosos e ao mesmo tempo uma forma de alcançar novos contingentes de 

fiéis e, por conseqüência, oportunizar aos grupos religiosos externos sentimentos de 

redenção e de dever cumprido junto aos povos desestruturados em seu perfil de 

desenvolvimento econômico, político e religioso. 

Nesse conjunto de igrejas protestantes, identificadas como históricas 

(Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Assembléia de 

Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana) desenvolveram-se elementos e ritos que 

diferenciavam liturgias, doutrinas, mas permanecendo um tratamento do capital cultural 

e identitário protestante, assim como eram na sua origem inglesa, escocesa e norte-

americana.   

No desenvolvimento das suas ações, os grupos protestantes responderam por um 

número crescente de aproximadamente 20% da população brasileira, conforme os dados 

do censo de 2000 (IBGE, 2000). Porém, os dados também sinalizaram, à época, que 

esse número era crescente, principalmente pelo fato de que assim como as igrejas e 

comunidades Protestantes e Católicas responderam por um número significativo de fiéis 

e suas demandas, protestantes históricos partilham lugar com os “novos crentes” ou fiéis 
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protestantes vinculados às novas congregações, sobretudo às igrejas chamadas de neo-

pentecostais. 

Os pentecostais são definidos pela presença nas suas reuniões de uma liturgia com 

maior inclinação para os “dons do espírito” ou carismas. Um conjunto de elementos 

constitui uma simbologia sui generis que traduz o sentido e a construção desse 

segmento dentro do cenário religioso. O Fogo, a pomba, a água como representações da 

presença do espírito santo e a elevação do poder vinculado aos líderes ou membros mais 

dedicados aos procedimentos de busca de poder e de separação do meio “mundano” 

com o intuito de aperfeiçoamento.  

O crente vinculado a esta perspectiva religiosa se apresenta como possuidor de 

uma necessidade imediata, pessoal, vinculada aos aspectos de saúde, relacionamentos 

amorosos, relacionamentos familiares, sustentação material e prosperidade financeira. 

De algum modo as perspectivas que marcaram as buscas espirituais do 

protestantismo histórico são, nesse ponto de vista, modificados. Fiéis de Igrejas 

Metodistas, Anglicanas, Luteranas, Batistas buscaram por muito tempo (e isso marcou 

sua identidade eclesiástica) a divulgação das concepções bíblicas como forma de 

expandir suas crenças e evidenciar a busca da redenção pela mensagem salvadora frente 

a um mundo em crise e, analisado pela perspectiva espiritual, sentenciado a um 

conjunto de determinações espirituais e nada históricas. Desse ponto de vista, longe da 

assunção de possível e fatídica culpa, a divulgação dos evangelhos se deu na linha da 

redenção e salvação individual através da conversão, obediência, abnegação e fidelidade 

aos construtos espirituais ditados solenemente pelas liturgias protestantes modernas. Na 

lógica do neo-pentecostalismo estas buscas coletivas por conquistas “em longo prazo”  

são objetivamente substituídas pelas conquistas pessoais e em curto ou curtíssimo 

prazo. Além de um novo conjunto litúrgico há também uma re-semantização e inserção 

de palavras de ordem que dão um novo caráter às reuniões. 

De alguma maneira, se existia entre os protestantes um ensino sistematizado para 

garantir verdades que deveriam permanecer nas crianças como asseveradas pelo 

sentimento ou mesmo pela convicção próxima ao lógico, no cenário das instituições 

religiosas que se enquadram no modelo neo-pentecostal, as convicções são construídas 

pelas emoções e, em certa medida, pelo medo do futuro e da imagem de um Deus 

punitivo ou perseguidor em contraposição à concepção de uma divindade amorosa e 
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compreensiva. Desse ponto de vista, o cenário nos mostra um retorno à interpretação 

veterotestamentária da divindade e de como seriam os melhores procedimentos para tê-

lo próximo. Palavras de ordem, posturas diferenciadas dos seus fiéis no que diz respeito 

as relações com o “mundo”, inserção de elementos místicos nas reuniões, com uma 

densidade não determinada pelo que são, mas pelo que representam ou passam a 

representar de acordo com a condução ou o tema das reuniões e uma interpretação dos 

feitos divinos como trocas lógicas são elementos que, facilmente, nos mostram as 

sendas de um novo movimento protestante que mudou radicalmente o cenário religioso 

tendo reflexos sobre vários aspectos da sociedade, sobretudo, aumentando as 

possibilidades do mercado religioso de se consolidar como um campo fértil para 

acúmulo e ampliação da força econômica dos segmentos vinculados e como estratégia, 

nem sempre explícita, de reafirmar a multiplicidade de perspectivas religiosas dentro de 

uma mesma sociedade. Elevando a altos níveis a necessidade cada vez mais intensa de 

inserir nos debates e formações educativas temas como a convivência pacífica dentro de 

um contexto plural. 

Além das reformulações nos procedimentos ritualísticos, existem também formas 

novas de comportamento frente á dinâmica da vida e principalmente, objeto maior desta 

análise, uma revisão nos papéis sociais presentes no interior das reuniões desses 

segmentos religiosos. Claro está que a história dos homens e mulheres na sociedade foi 

uma história unilateral, onde a herança européia demarcou radicalmente modelos e 

perfis visto como corretos, coerentes, aceitáveis e desejados. É nesse contexto que 

aparecem os papéis dos homens e mulheres. Se tradicionalmente e com orientação 

bíblica as mulheres assumiram um papel subserviente e em alguns casos, considerados 

como papéis honrosos, aos homens, como de se esperar no modelo de sociedade 

ocidental, coube a assunção de papeis de liderança, provisão e cuidado. Sendo assim, 

não poderia ser diferente dentro do contexto religioso, uma vez que este é reflexo do 

primeiro. 

O que vimos no espaço neopentecostal é uma inversão de funções e representação. 

A figura da mulher-líder, a mulher que assume a presidência de um tipo de organização 

religiosa, muitas vezes uma inversão altamente questionada à luz dos escritos bíblicos, é 

objetivamente reconstruída dentro deste contexto. O neopentecostalismo cria uma 

espécie de reconstrução antropológica ao colocar, considerar, reconhecer e incentivar a 

liderança ou a responsabilização das mulheres na condução dos lares, dos púlpitos e das 
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igrejas. E, lentamente, os fiéis apreciam e reconhecem a liderança feminina como 

legítima e correta.  

Ao mesmo tempo em que as igrejas históricas sinalizavam a formação acadêmica 

masculina como requisito para formação teológica e a legitimidade dos líderes, 

inversamente o movimento neopentecostal lança mão do líder leigo, porém com alto 

nível de carisma e, portanto, legítimo do ponto de vista do poder de persuasão sobre os 

fiéis e lança a mulher como sendo mais inclinada à busca espiritual e abnegação para 

dedicar-se as atribuições ministeriais. Sendo assim, há uma recriação da figura feminina 

como liderança, passando a construir um outro perfil de organização religiosa, sendo 

isso cada vez mais crescente no contexto brasileiro. 

As características atribuídas ao sexo feminino têm garantido melhor aceitação da 

mulher entre os membros de grupos religiosos neopentecostais, registre-se a 

maternidade, o senso de cuidado e responsabilidade com um grupo, maior compromisso 

com a organização e maior sensibilidade com a idoneidade e retidão, do ponto de vista 

social e religiosa. Ao mesmo tempo que isso tem nos mostrado uma modificação de 

cenários, é também, importante registrar que torna-se possível uma interpretação sobre 

quais demandas e quais perfis estão presentes nos novos fiéis. 

De certo modo, poderíamos pensar que, do mesmo jeito que houve uma mudança 

(consideramos ruptura) no perfil de religiosidade e busca/dedicação em relação à 

divindade, houve também, entre os fiéis, uma mudança nas demandas e expectativas 

sobre os líderes. Isso posto, poderíamos aprofundar esta análise, mas levantamos apenas 

suspeitas em torno de duas questões: a ascensão da mulher ao posto de comando de 

seitas e/ou vertentes do protestantismo e do catolicismo é a criação e conquista de um 

lugar das mãos dos homens, lugar estabelecido essencialmente e portanto, as mulheres 

construíram novas capacidades, antes destinadas aos homens o que justifica este novo 

lugar efetivado ou esta ascensão é apenas uma re-locação das mulheres e a mudança 

efetivada está no perfil dos fiéis?  

Se a primeira questão é verdadeira, entenderíamos que existem lugares 

previamente recomendados considerando capacidades e qualidades essenciais e não 

construídas historicamente. Nesse caso, a mulher não somente ascenderia a cargos antes 

não passiveis de presença feminina, mas também as mulheres ascenderiam a lugares não 

destinados a pessoas com características entendidas, nesse contexto, como inferiores. 
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Nesse caso, toda a geração pós-feminista, ou melhor, neofeminista cairia sobre estes 

argumentos, com, literalmente, unhas e argumentos. Mas, como forma de acalmar os 

ânimos e/ou trazer maiores inquietações, aumentando também a necessidade de 

esclarecimento sobre o tema, entendemos como mais coerente pensar que há um nível 

de mudança na orientação dos fiéis. A crença e os rituais sobre um deus particularizado 

e, em certa medida, “dominado” pela palavra e nível de crença do fiel, controle este 

incitado pela liderança, “um deus a serviço de” caracteriza uma mudança no perfil das 

pessoas que fazem parte dos novos grupos de religiosos.  

As características dos membros destes grupos religiosos estão principalmente em 

uma homogeneidade da classe econômica: se encontram na condição de pobres e de 

baixa escolaridade, características que impulsionam as possibilidades de maior poder 

persuasivo ou melhor, maior possibilidade de persuasão pelos líderes e este mesmo 

grupo, do ponto de vista econômico também reflete um terreno fértil de crença naquilo 

que os redimiria do duplo pecado social: a ignorância, “pecado” político e a esperança 

passiva, “pecado” econômico e filosófico, se é possível este tipo de classificação. 

O fato destes segmentos religiosos se estabelecerem com maior profusão entre 

grupos sociais de baixo poder econômico e de baixa escolaridade nos permitem 

entender que estes grupos são mais propensos à espiritualização do cotidiano e menos 

análises racionais do que lhes acontece ao redor. Desta forma é possível entender como 

a dimensão carismática possui significativo poder entre as massas, sobretudo pela 

condição de dar garantias espirituais sobre questões do cotidiano: política, economia, 

meio ambiente, relações familiares, amorosas, trabalho, alcance ou não de sucesso nos 

projetos pessoais todos fazem parte de um conjunto de elementos analisados enquanto 

dinâmica modificável pela dimensão transcendental e por causa disso, aqueles que 

possuem legitimidade no campo possui também autoridade, por vezes, inquestionável 

para deliberar, orientar ou mesmo sentenciar sobre o tema em questão. 

Esta mesma realidade, quando analisada sob a ótica da dinâmica das mulheres e a 

ocupação de diversos lugares de prestígio social ou comunitário, nos faz entender que as 

modificações nos papéis se estendem para outros rincões, como é o caso das famílias. 

Cabem aqui alguns questionamentos, a saber: quando a autoridade ou liderança nos 

segmentos religiosos neopentecostais é atribuída às mulheres, feito visto como inovador 

e cheio de elementos de ruptura ou nova interpretação antropológica, essa realidade se 
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estende ao interior das famílias? Existem novas diferenciações sociais sobre os papéis 

de homens e mulheres no interior das famílias (aqui entendidas como no modelo 

histórico-tradicional, não considerando as formas alternativas de organização dos laços 

de parentesco no interior das casas)? O fato de na estrutura social as mulheres 

assumirem lugares diferenciados na economia e na renda das famílias, incentivadas 

pelos próprios projetos individuais e consolidadas pela dinâmica de mercado que 

permite e cria oportunidades para “todos”, essa realidade tem interferido na condução e 

distribuição de papéis nas famílias de caráter tradicional? Seria o segmento 

neopentecostal um símbolo ou espaço identitário e de reforço das modificações 

garantidas pela luta das mulheres com o movimento dos anos 1960? 

Estas questões não estão isoladas. Existem outras e várias questões que surgem 

quando levamos em consideração a organização social no interior dos segmentos 

religiosos neopentecostais. Porém nos dedicaremos à análise do reflexo dessa dinâmica 

sobre as mulheres e agora passaremos a uma interpretação deste movimento sobre a 

juventude através de uma breve interpretação das implicações do imperativo das 

escolhas sobre este público. Ao final do texto analisaremos o neopentecostalismo a 

partir da reflexão sobre o poder, a alienação e a liberdade. Para isso, nos apropriamos 

das análises rousseaunianas e finalizaremos momentaneamente nossas incursões sobre a 

realidade dos grupos sociais, religiosos neopentecostal.   

2- Os jovens e as experiências do sagrado 

Uma juventude em crise não somente pelo que lhe é natural, as crises de 

passagem, mas crises no sentido lato de rupturas que desestabilizam a estrutura 

emocional e projetiva. Este poderia ser o cenário descrito da análise da juventude como 

tempo-espaço-alvo de mudanças neste momento da vida em sociedade, mais conhecido 

como pós-modernidade ou como uma segunda modernidade e fim das narrativas ou 

enredos (Giddens, 2005). A própria juventude como construção social, ou juvenilidades 

que coincide com a noção de passagens e tempos diferentes na formação do homem-

mulher adulto já permitiria uma análise de aprofundamento de questões vinculadas ao 

desenvolvimento e predileções dos jovens na sociedade, mas direcionaremos as 

atenções neste texto para o comportamento dos jovens diante do fenômeno religioso e 

como são representados os recrutamentos de novos fiéis para o campo e suas 

implicações sobre a sociedade e sobre vida do jovem. 
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Quando estudamos o fenômeno religioso dentro da Sociologia da Religião, 

entendemos o grande desafio da tarefa já previsto por autores como E. Durkheim (1996) 

quando na sua conclusão de que o estudo desse fenômeno é uma tarefa difícil não 

somente pelos dados, mas sim pela interpretação e compreensão dos fenômenos, uma 

vez que ultrapassa o campo do cognoscível e nos remete a um outro cenário 

marcadamente espiritualizado e ritualístico, estaríamos assim, ultrapassando o alcance 

de nosso entendimento, o mistério, o incognoscível e o incompreensível. 

 Da mesma forma que, para este mesmo autor, não haverá no campo religioso 

aquilo que poderá ser entendido como falso, não há religião falsa, todas são verdadeiras 

a seu modo e correspondem de maneiras diferentes a condições dadas de existência 

humana.O que permite a legitimidade como destacamos em textos anteriores é 

justamente o poder de persuasão ou a legitimidade do agente religioso e a oferta dos 

bens simbólicos ao conjunto de fiéis, nas palavras de Bourdieu (1998), a oferta de bens 

simbólicos necessita e é direcionada a uma estrutura de plausibilidade, sem essa, não 

haverá possibilidade de concretização das intencionalidades e o mundo religioso é, 

necessariamente, estruturado a partir dessa estrutura de representações, uma vez 

fragilizado este mundo as próprias concepções e rituais perdem sua notoriedade e a 

religião perde sua integridade.  

Estruturar ou reestruturar este universo simbólico e místico é, de fato, os desafios 

e um, senão o principal, mecanismo de construção de sentido e do poder dos segmentos 

religiosos. O fato é que parte das religiões ou mesmo os segmentos religiosos como os 

neopentecostais encontram formas de alcance de parte da juventude ponto de 

encontrarem nesses sujeitos esta estrutura necessária ao reconhecimento das ações da 

religião e dos agentes religiosos, a tal ponto de absolutizar o relativo e trazer 

legitimidade ao arbitrário.  

 A condição da juventude é a da mudança e da incerteza. Esta incerteza já 

acompanha a própria condição de pós-modernidade. Entre os jovens, por suas 

características, a reflexão sobre o mundo movente e com significados efêmeros torna-se 

um elemento de distinção de grupos e ao mesmo tempo um mecanismo que os identifica 

em suas próprias comunidades.  

Como ação normatizadora, a presença dos grupos religiosos, com o afã de 

conquistar este público, tem se mostrado preocupada insistindo na criação de espaços de 
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convivência e até mesmo modificado a dinâmica da liturgia em reuniões direcionadas 

para o público jovem ou mesmo na criação de igrejas voltadas exclusivamente para a 

juventude.   

Nos espaços católicos o movimento renovação carismática, pelo próprio nome, 

sugere uma renovação primeiramente sobre a condução dos fiéis na sua busca de 

consolidação da espiritualidade, voltado para uma dimensão mais próxima daquilo que 

os pentecostais assumiram como identidade: uma inclinação para o carisma, o poder, as 

curas e as marcas de um encontro religioso definido pelo espírito santo, experiência 

coletivas ou individualizadas, mas sempre experiências espirituais definidoras do caráter 

institucional da relação do fiel com o seu segmento religioso.  

Além de uma experiência religiosa voltada prioritariamente para o público juvenil, 

com finalidades explícitas de arregimentar os jovens que estão “dispersos” e instituir 

um outro padrão moral, espiritual e até mesmo político e com fins solidários, a ação dos 

grupos carismáticos católicos servem como mecanismo de superação da perda 

significativa do público juvenil pela igreja católica para as igrejas evangélicas e também 

para o estrato social chamado de “os sem-religião”. Um público muita vezes esclarecido 

que opta pela não participação e envolvimento institucional. Não significa dizer um não 

espiritualidade, mas o não vínculo institucional. 

Entre os evangélicos, pela própria condição de ter que sobreviver sem ser alguns 

casos, a religião oficial ou mesmo a religião marginalizada pelos meios de comunicação 

de massa, (essa realidade muda quando os programas são organizados e sua exibição 

são adquiridos pelas próprias igrejas evangélicas) também possuem mecanismos de 

aproximação aos jovens e prevê na condução das suas reuniões uma atenção a este 

público, com discussões à luz da bíblia voltada para as questões que os jovens 

costumam vivenciar: namoro, trabalho, padrões morais, comportamento frente a drogas, 

homossexualidade, aborto, violência, mas, junto a isso, estão presentes temas voltados 

para  que identifica o segmento protestante e principalmente, as discussões, pregações, 

seminários, encontros pentecostais: o céu, o casamento, família, espiritualidade, 

conversão, educação, morte e salvação pelo perdão dos pecados. 

Para que isso aconteça com maior intensidade é muito comum ouvir e ler ações 

como: criação de boites para público jovem evangélico, linhas esportivas, músicas, 

CD’s e DVD’s com shows voltados, prioritariamente, para este público, além é claro de 
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um aparato estético que garante uma aproximação dos princípios bíblicos ao jovem, 

porém com uma linguagem que permita uma identificação do público com a igreja. Esta 

realidade definiu durante a década de 1990 o aumento progressivo deste público como 

filiados às várias denominações evangélicas e isso gerou certa instabilidade em outros 

segmentos, principalmente na igreja católica e no mercado secular, a tal ponto de 

presenciarmos, pela necessidade, uma modificação nos ritos litúrgicos de diversos 

segmentos religiosos, a incorporação de imagens, ou a constituição de uma linguagem 

juvenilizada ou ainda o direcionamento do mercado religiosos, às vezes exclusivamente 

para este público, garantindo assim, oferta para um tempo de instabilidade e referência 

para um período turbulento e de passagem.   

 

3- Alienação, poder e liberdade dos indivíduos 

Alienação, liberdade e a teoria do poder são conceitos basilares na formulação de 

uma interpretação dos segmentos religiosos e seus reflexos na sociedade. Não é possível 

desvincular estes temas da pauta para interpretação da condição que vive a religiosidade 

brasileira. A criação de uma estrutura de plausibilidade ou, em termos objetivos, uma 

estrutura de legitimação das práticas religiosas no Brasil passa, necessariamente, pela 

interpretação das práticas religiosas dentro da concepção de relações de poder 

estabelecida e aceitas nos contextos institucionais. E aqui é possível identificar 

aproximações com a teoria do Contrato Social de Jean Jacques Rousseau quando este 

autor, ao analisar a condição de organização da sociedade moderna estabelece uma 

“alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, á comunidade toda” 

(Rousseau, 1964). Nesta perspectiva é possível identificar no cenário religioso assim 

como na interpretação deste autor a análise do grupo social como uma comunidade 

estabelecida e a participação de cada membro não é, aparentemente, fruto de persuasão 

que retira a clareza do processo, mas antes, um processo de definições coletivas de 

regras e o vínculo dado pela livre associação dos seus membros.  

No caso Rousseauniano é possível verificar esta realidade presente nos espaços 

religiosos, ao menos é possível identificar o estabelecimento de livre associação e a 

ressalva da possibilidade da ruptura com o vínculo a partir do interesse comum ou do 

ponto de vista do associado. Porém, não é coerente entender esta perspectiva do ponto 

de vista da clareza de processos e da racionalidade da associação. O nível de persuasão 
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estabelecido pelo discurso em torno do que o associado deseja ouvir como fruto e 

indicação da solução para seu problema, sempre legitimado por uma interpretação dos 

livros e autores sagrados retira do fiel a razão como imperativo categórico, na acepção 

kantiana.  

Sendo assim, é provável que a associação às comunidades religiosas estabelecidas 

sejam assim realizadas muito mais pela busca unilateral de rendenção e alcance de 

conquistas materiais pessoais do que pela clareza de atribuições para o novo fiel. Ainda 

é possível pensar que quando as atribuições são postas a fio são apresentadas como 

necessárias para fortalecer os vínculos, portanto são coerentes para qualquer um dos 

fiéis. Assim, em uma análise filosófica, a associação ou participação em uma 

comunidade estabelecida pelo vínculo persuadido refletindo o estado do homem que, 

em decorrência das condições sociais determinadas de sua existência, das quais ele 

próprio é o autor, deixa de pertencer a si próprio, ao passo que os efeitos de sua 

atividade social se voltam contra ele próprio. Ou seja, os homens ao instaurarem umas 

instituições religiosas (e na acepção do autor, também e prioritariamente as instituições 

políticas) 

Correram ao encontro de seus grilhões 
acreditando assegurar sua liberdade... O gênero 
humano, aviltado e desolado, não podendo mais 
desfazer o que havia feito nem renunciar às 
aquisições infelizes que realizara, concorrendo 
somente para sua vergonha, pelo abuso das 
faculdades que o dignificam, colocou-se, ele 
próprio, às portas da sua ruína (Rousseau, 
1964:176) 

A crítica do autor sobre a sociedade de sua época é dura. Este autor que se tornou um 

dos fundadores das matizes intelectuais que sustentaram a maior parte dos movimentos 

republicanos é-nos hoje, uma referência para os estudos sobre a sociedade e sua 

disposição organizacional. Nesse caso, para ele, é preciso esclarecer o que o ser humano 

é na sua origem e aquilo que ele se tornou, um escravo das necessidades artificiais. Os 

homens passaram a apegar-se a tudo que existe, aos lugares, às coisas, aos seres, aos 

outros homens, criando dependências e sujeições. 

O eu do homem social não se reconhece mais 
em si mesmo, mas se busca no exterior, entre as 
coisas; seus meios se tornam seu fim, O homem 
inteiro se torna coisa, ou escravo das coisas... a 
crítica de Rousseau denuncia esta alienação. 
(Starobinski, 1991:35-36)  
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Essa interpretação sugere que as associações dos homens e mulheres são feitas por 

iniciativas livres ou determinadas por influências externas, mas sempre traduz a busca 

de soluções para problemas pessoais, esperança de aperfeiçoamento e alcance de 

sucesso na vida profissional, emocional, familiar, ou casos mais extremos, voltados para 

questões mais específicas ou particularizada. A grande questão que se coloca é que nos 

diversos segmentos e tradições religiosas a expectativa de homens e mulheres é sempre 

variável, mas sempre presente e, por conseguinte, são realidades moventes e 

estruturantes. Por vezes essa associação coloca o homem e a mulher na condição de ser 

que coloca seu poder de raciocínio em segundo plano e lança-se em uma crença 

indiscriminada e absoluta, o que converge com os princípios de alienação e que submete 

o homem à situação de limitado, preso e não podendo exercer sua liberdade ou mesmo a 

crítica inerente à vida social. 

As rupturas promovidas no interior da tradição protestante sugerem que o 

movimento neopentecostal além da criação de um deus pessoal e imediatista, promove 

também uma reinvenção do papel do homem e da mulher na condução das reuniões e 

liturgias, sinaliza assim uma nova mulher que sai do secundarismo relacional e se 

projeta como um agente religioso diferenciado. Esta mesma realidade coloca os fiéis na 

condição de um público em processo de modificação de perfil. Assim como estes 

movimentos de orientação protestante, a orientação carismática católica sugere uma 

reinvenção da tradição para dar garantias de saída de uma religiosidade enfraquecida ao 

longo da história e que tenta se reerguer a partir de aproximações sucessivas com a 

tradição pentecostal, uma estratégia vista para alcançar um público que historicamente 

fora distanciada dos segmentos católicos, a juventude. 

De qualquer forma, a realidade sugerida pelos movimentos religiosos 

contemporâneos, principalmente dentro das tradições protestantes e católicas nos mostra 

um contexto de modificações constantes, no perfil da estrutura de plausibilidade, na 

organização e finalidades das liturgias e principalmente nos debates sobre liberdade, 

construção de posturas críticas, processos de persuasão e ainda, e porque não, uma 

esperança humana, coletiva ou individual manifesta na livre ou na determinada 

associação em comunidades religiosas, mas sempre uma esperança em processo.     
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