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RESUMO 

 

Há muito tempo que as manifestações religiosas são consideradas itens 

importantes nos mais variados meios sociais. Interessa-nos entender a forte 

pluralidade denominacional existente, bem como a emergência de novos 

movimentos/eventos e formas do cristianismo no Brasil, que, por conseguinte é 

um reflexo do que acontece no restante do mundo globalizado. Tal interesse é 

revestido pela premissa de que a religiosidade e os meios sociais são 

construídos de forma mútua e interligados, o que nos permite compreender que 

a cosmologia social se apresenta como um espaço fértil e privilegiado para a 

verificação das interações concernentes ao binômio: religião e sociedade. Uma 

das formas de classificar as diferentes denominações protestantes é  em três 

grandes vertentes: Histórica, Pentecostal e Neopentecostal. Cada corrente 

surgiu para adaptar o protestantismo à cosmologia social das épocas 

históricas, desde a reforma protestante até os dias de hoje, formando 

instituições com determinadas posturas éticas e morais. Faz-se necessário 

pesquisar e entender como o protestantismo histórico, o pentecostal e o 

neopentecostal se implantaram no Brasil. A partir disso, pensamos ser 

interessante problematizarmos de forma acurada os seguintes aspectos: Como 

se deram os processos de formação das vertentes/movimentos evangélicos no 

Brasil? Esses movimentos ainda estão mantendo suas “roupagens clássicas” 

ou estão hibridizando suas fronteiras? Quais são as modulações de trânsito 

religioso que demonstram esta provável hibridização? Se existe, de fato, uma 

hibridização entre os movimentos evangélicos, podemos colocar que ela é 

fomentada apenas por uma lógica de mercado de bens simbólicos da religião 

do mundo atual? Na atualidade, estamos vivenciando um período de mudança 

cosmológica, do Moderno ao Pós-moderno (caosmológico). Este último se 

caracteriza pela secularização, pela fratura, a mutilação, a diversidade de 

subjetividades. E é pensando neste “espírito do tempo” que tomamos como 

principal referência teórica deste estudo o filósofo italiano e pensador da pós-

modernidade Gianni Vattimo que caracteriza a pós-modernidade com a 

cosmologia do Pensamento frágil/pensiero debole e pós-metafísico, ou seja, 

que potencializa o surgimento de instituições mais plurais e não-absolutas. 

Para tanto, ele lança mão das filosofias dos alemães, Nietzsche e Heidegger. 



Por fim, importa dizer que embasado neste quadro teórico, levanto a hipótese 

de que o protestantismo tende a se “multilar” por influência da episteme social 

pós-moderna, proporcionando, com isso, o provável surgimento de uma nova 

corrente híbrida ainda não nominada e que pode transitar entre as três 

grandes correntes do protestantismo mundial, com características nas quais 

convergem aspectos das mesmas. 

 

Palavras chave: Pluralidade denominacional, Protestantismo, Pensamento 

Frágil, Modernidade, Pós-modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMÉ 

 

 

Il y a longtemps que les manifestations religieuses sont considérées comme 

très importantes dans nos sociétés. En ce qui nous concerne, Il est intéressant 

de comprendre la pluralité  confessionelle du christianisme au Brésil.  Cela peut 

s ‘expliquer comme résultante de la globalisation de notre monde. Tel individu 

est devenu plus fort grâce à la religion  et aux avancées sociales , de manière 

mutuelle et liée, ce qui nous permet de comprendre que la cosmologie sociale 

se présente comme un espace fertile et privilégié pour vérifier l’ interaction 

entre la religion et la société. Il existe trois courants du protestantisme au Brésil: 

historique,pentecotisme et néopentecotisme.  Ces trois courants  correspondent 

à une époque propre et historique avec chacune leur particularisme, social, 

moral et éthique depuis le courant réformateur,  a nos jours. Il faut donc 

rechercher comment ces trois courants du protestantisme se sont fixés au 

Brésil pour comprendre ce phénomène. Nous devons ensuite nous poser les 

questions suivantes: Comment  sont apparus et se sont développés les 

mouvements évangéliques au Brésil avec ses différents courants; Ces 

mouvements demeurent ils encore classiques ou pas; quelles sont les 

modifications religieuses générées par cette hybridation? Si hybridation Il y a, 

n’existe t elle que dans Le symbolisme du monde actuel.Nous vivons une 

période de mutation cosmologique du modernisme au post modernisme. Ce 

Dernier se caractérise par la sécularisation,  la rupture et la diversité de ces 

questions subjectives. C’est dans cette pensée ( ES.prit du temps) que nous 

prenons comme  principale  référence  théorique et philosophique les études du 

philosophe et penseur Italien post moderne Gianni Vattimo. Ce dernier 

caractérise le post mdernisme avec la cosmologie de la pensée fragile ( 

pensiero debole) et post métaphysique en exergue la valorisation des 

instituitions plurielles au détriment de l’ absolutisme. Pour confirmer sa pensée, 

Il utilise comme reference les philosophes allemands Nietzche et Heidegger. 

Pour conclure, nous pouvons dire qu’à l’origine de ses études théoriques en 

découle l’hypothèse que le protestantisme peut se diversifier grâce  aux 

connaissances sociales du post modernisme. Ces évènements peuvent 

générer l’apparition d’une nouvelle pensée hybride non hégémonique et sans 



intitulé defini. Au sein de ces trois courants de pensée du protestantisme 

mondial nous pouvons trouver des caractéristiques interactives.  

 

Points essentiels: pluralité confessionnelle , protestantisme, pensée fragile et 

postmodernisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Since long ago that the religious manifestations are considered important items 

in various social media. In this sense, we are interested in understanding the 

strong denominational plurality, and the emergence of new movements / events 

and forms of Christianity in Brazil, which therefore is a reflection of what 

happens in the rest of the globalized world. Such interest is covered by the 

assumption that religiosity and social media are built on mutual and 

interconnected way, which allows us to understand that social cosmology 

presents itself as a fertile space privileged and to verify the interactions 

pertaining to the binomial: religion and society. The Protestantism is divided into 

three main streams: Historical, Pentecostal and Neo-Pentecostal. Each current 

of Protestantism emerged to adapt to social cosmology of historical ages, from 

the Reformation to the present day, forming institutions with certain ethical and 

moral stances. In this sense, it is necessary to research and understand how 

the historical Protestant, Pentecostal and neo-Pentecostal were implanted in 

Brazil. From this we believe to be interesting problematize accurately the 

following: How have the processes of formation of strands / evangelical 

movements in Brazil? These movements are still holding their "classic robes" or 

hybreeding their borders? What are the modulations in the religious transit 

demonstrate that this probable hybridization? If there is, indeed, a hybridization 

between the Evangelical means, we can put it is provoked only by a logic of 

"market of symbolic goods of religion" in the world today? Nowadays, we are 

experiencing a period of change cosmological, from Modern to Postmodern 

(caosmológic). This last is therefore characterized by secularization, the 

fracture, the mutilation, the diversity of subjectivities. And thinking about is this 

"spirit of the times" we take as the main its theoretical references of this study, 

the Italian philosopher and thinker of postmodernity Gianni Vattimo featuring 

postmodernity with the cosmology of fragile / pensiero debole Thought and 

post-metaphysical, that is which enhances the appearance of more plural 

institutions and non-absolute. To do so, he makes use of the philosophies of 

German, Nietzsche and Heidegger. Finally, it must be said that this grounded 

theoretical framework, raise the hypothesis that the Protestantism tends to 

"injure anymore" by the influence of postmodern social episteme, providing 



thereby the emergence of a new hybrid framework has not yet nominated and 

can move between the three major currents of world Protestantism, with 

features in converged aspects of the same. 

 

Keywords: Plurality denominational, Protestantism, Fragile Thinking , Modernity, 

Postmodernity. 
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CENÁRIOS DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO NO CONTEXTO DA PÓS-

MODERNIDADE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Através de uma pesquisa realizada com o financiamento da 

PROPESQ que resultou em um trabalho monográfico por nós desenvolvido, 

tivemos a oportunidade de constatar uma realidade que concerne ao bairro de 

Felipe Camarão1, a saber, o forte crescimento da religiosidade em meio à 

violência urbana. Com isso, nos propusemos a iniciar uma investigação que 

relaciona a realidade religiosa e social do bairro. Havia uma proposta inicial de 

que a violência insufla a religiosidade como uma estratégia de escape, 

entretanto, tal hipótese se mostrou muito frágil e, por conseguinte, outras mais 

pertinentes surgiram. 

Agora, pretendemos através de uma nova e mais ampla pesquisa, 

explorar os cenários do campo religioso no Brasil a fim de compreender o 

quanto a religião é importante para a atuação sob variados processos sociais 

e/ou políticos que acontecem atualmente no cotidiano das grandes cidades. 

Com isso, buscaremos observar os fenômenos religiosos, enfatizando os 

tempos sociais em que as “ações” religiosas ocorrem. Dessa maneira, fica 

claro que nosso anseio não se limita ao estudo dos religiosos neles próprios e 

sim no diálogo e nos confrontos de procedimentos e de temas importantes na 

configuração do que designamos por religião e como ela se insere na esfera do 

relacionamento público em que várias dinâmicas sociais acontecem. 

A religião tem sido estudada principalmente enquanto uma esfera 

que possui sentido somente dentro das igrejas, ou seja, no interior dos seus 

meios sociais legítimos e, consequentemente, de instância privada. Sendo 

assim, não causa nenhum estranhamento a verificação de que os estudos das 

dinâmicas recorrentes no campo religioso, tanto dos seus ritos quanto dos seus 

                                                           
1
 Para conhecimento dos principais aspectos do bairro de Felipe Camarão ver capítulos 1 e 3 

do trabalho de dissertação intitulado IGREJAS EVANGÉLICAS E ATUAÇÃO SOCIAL NO 
BAIRRO DE FELIPE CAMARÃO EM NATAL-RN, 2011. PPGCS/UFRN. Bruno César 
Ferreira de Barros Correia. 
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fiéis, ocupem praticamente a totalidade dos trabalhos acadêmicos no campo do 

saber sociológico. Os estudos que concernem ao religioso, às religiões ou à 

religiosidade, se estabeleceram seguindo princípios por meio dos quais o 

ocidente definiu como sendo o seu lugar próprio em relação aos outros saberes 

na sociedade, de modo que, até nos dias atuais as ciências sociais preservam, 

em certo sentido, essa tradição clássica que a muito se estabeleceu nos meios 

acadêmicos. Talvez essa perspectiva esteja passando por um processo de 

mudança e isso se justifica na atenção que vem sendo despendida pelos 

estudiosos aos contextos e dinâmicas que transpassam os limites 

estabelecidos pelo ocidente cristão e moderno, característicos das sociedades 

ditas laicas e seculares. 

Ao nos direcionarmos para a complexidade que existe nos meios 

públicos das sociedades atuais, levando-se em consideração que também são 

lugares em que há uma ocorrência do religioso, observamos o quanto nossas 

reflexões são enriquecidas através dos entrelaçamentos e ao mesmo tempo 

dos confrontos e das configurações nas quais o religioso está fortemente 

presente como um ator protagonista, entre outros, na sociedade. Por conta 

disso, buscaremos analisar as ações e os relacionamentos religiosos 

imbricados em um espaço público, tendo como locus de pesquisa o 

protestantismo brasileiro, problematizando os comportamentos coletivos que 

consideram o religioso enquanto uma instituição que pode provocar rupturas na 

estrutura social.  

Há muito tempo que as manifestações religiosas são consideradas 

itens importantes nos mais variados meios sociais. Nesse sentido, interessa-

nos também entender os relacionamentos inter-eclesiais diante da forte 

pluralidade denominacional existente, bem como a emergência de novos 

movimentos/eventos e formas do cristianismo na cidade que, por conseguinte, 

é um reflexo do que acontece no restante do país e do mundo, uma vez que 

esses fenômenos não são apenas locais, mas também globais. Tal interesse é 

revestido pela premissa de que a religiosidade e os meios sociais são 

construídos de forma mútua e interligados, o que nos permite compreender que 

a esfera pública se apresenta como um espaço fértil e privilegiado para a 

verificação das interações concernentes ao binômio: religião e sociedade. Para 

isso se faz necessário verificar como se encontra o quadro sociopolítico-
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religioso da cidade envolvida na pesquisa, bem como perceber quais são os 

eventos políticos e religiosos em que participam vários segmentos sociais em 

determinadas arenas públicas. Portanto, a ideia de analisar as relações inter-

eclesiásticas entre evangélicos na cidade do Natal surgiu a partir de um longo 

processo de envolvimento em estudos que tratavam da esfera religiosa, tanto 

no bairro de Felipe Camarão como na cidade do Natal que corresponde, como 

já foi colocado, ao lócus de amostragem da pesquisa. 

Normalmente, ao se discutir o protestantismo no Brasil, 

principalmente na academia, costumam tratá-lo enquanto um fenômeno 

genérico, em que não existem grandes distinções, que toda membrezia das 

igrejas compartilham das mesmas ideias, e com isso possuem o mesmo 

posicionamento sobre temas doutrinários e ideológicos. No entanto, o campo 

do protestantismo no Brasil é muito mais complexo do que essa generalização 

faz imaginar e, portanto, digno de uma maior atenção por parte dos estudos 

acadêmicos, sobretudo pelo fato de ter vivenciado um vasto processo de 

pluralização nas últimas décadas ocasionado pelo constante rearranjo de 

diversas identidades e movimentos cristãos no Brasil. Para tanto, devemos 

inicialmente nos desprender das “categorias impensadas” que nos remetem a 

ver todos os evangélicos como indistintos em sua fé e prática, visto que eles 

conseguem reunir em torno de um mesmo projeto discursivo – o cristianismo – 

uma diversidade de grupos e tendências. 

No período do Brasil Império (Regência de D. Pedro I/1821-1822), 

existiam algumas comunidades protestantes vindas principalmente dos 

Estados Unidos e Grã-Bretanha, porem não tinham liberdade de culto, uma vez 

que - diferentemente dos católicos - os evangélicos eram proibidos de divulgar 

seus cultos pela constituição brasileira de então. 

Poucos meses antes de ser proclamada a independência do Brasil, 

foi inaugurado o primeiro prédio de culto protestante: a capela Anglicana no Rio 

de Janeiro. Por conseguinte, o Brasil Império é fortemente caracterizado pela 

busca da liberdade de divulgação dos cultos por parte dos evangélicos, visto 

que os mesmos ocorriam de forma bem simples devido às restrições do 

Regente D. Pedro I. O protestantismo que era praticado nesta época, não tinha 

como objetivo primordial multiplicar número de fiéis no Brasil, mas lutar por ter 

direito a mais liberdade de culto. 
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A partir do momento em que o Brasil se tornou independente 

algumas denominações históricas (Luteranos, Metodistas, Presbiterianos, 

Congregacionais e Batistas) vislumbraram implantar o protestantismo no país. 

Para Pierucci (2000), estes protestantes objetivavam converter os brasileiros e, 

desse modo, nacionalizar os seguidores, aumentando assim o número de fiéis. 

Quanto ao pentecostalismo, vai surgir apenas no século XX. A 

germinação deste movimento advém por meio do avivamento Metodista do 

século XVIII. Tal acontecimento veio repercutir dois séculos depois, na escola 

bíblica de Topeka, Kansas/Estados Unidos que era comandada por Charles 

Pahram, ele defendia a opinião de que o falar “línguas estranhas” era um dos 

principais sinais que acompanhavam o batismo do Espírito Santo. Não 

demorou muito tempo para que esse novo movimento protestante chegasse ao 

Brasil, sendo implantado no ano de 1911 em Belém, a igreja Assembleia de 

Deus, embora já em 1910 o italiano Luigi Francescon tinha implantado a 

Congregação Cristã do Brasil na cidade de São Paulo. Essas denominações 

pentecostais foram gradativamente ganhando cada vez mais adeptos e 

começaram a se firmar no território nacional. 

Para Paul Freston (1994), a história do pentecostalismo no Brasil, 

pode ser compreendida com a imagem de três ondas de implantação. A 

primeira acontece com o surgimento, em 1910, da Congregação Cristã do 

Brasil e da Assembleia de Deus, em 1911. Estas denominações foram 

majoritárias durante 40 anos, perdendo seu monopólio pentecostal por volta 

dos anos 50, quando esse campo se diversificou, surgindo assim a segunda 

onda com as igrejas do Evangelho Quadrangular (1951), o Brasil para Cristo 

(1955) e Deus é Amor (1962). A terceira onda começa a ganhar espaço no final 

dos anos 70 e tem como representante máxima a Igreja Universal do Reino de 

Deus (1977) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980). É importante 

deixar claro que esta descrição a partir de ondas, não deve ser vista pela ótica 

de ascensão e declínio das denominações. Cada uma, ao seu tempo, obteve 

maior repercussão num contexto histórico específico. Esses processos de 

implantação do protestantismo no Brasil culminaram com o momento atual que 

está configurado com a formação de alguns movimentos cristãos: os que 

intencionaram pensar o cristianismo atrelado à episteme da modernidade, 

dentre os quais podemos citar o ecumenismo, a teologia da libertação e o 
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evangelicalismo; os movimentos de “centro”, dentre os quais podemos colocar 

o pentecostalismo e o neopentecostalismo, este último tem como 

características marcantes a busca pela prosperidade econômica e pessoal 

como forma de demonstração das bênçãos divinas e a dramatização de 

batalhas espirituais através dos ritos de exorcismo, implicando ainda na 

inserção midiática e política como espaços de projeção da fé; e os movimentos 

de reação à modernidade, tais como os conservadores católicos e os 

protestantes. 

O cenário atual nos aponta a existência do pluralismo dentro do 

campo protestante, no entanto, tal pluralismo parece estar imbricado dentro de 

uma lógica comum para todas as denominações, a de se flexibilizar para 

estarem inseridas dentro de uma lógica de disputa no “mercado religioso”, que 

apesar de ser rechaçado por grande parte das denominações não 

neopentecostais, não é combatido de forma veemente.  

Pensamos ser interessante problematizar de forma acurada os 

seguintes aspectos: Como se deram os processos de formação das 

vertentes/movimentos evangélicos no Brasil? Esses movimentos ainda estão 

mantendo suas “roupagens clássicas” ou estão hibridizando suas fronteiras? 

Quais são as modulações de culto e trânsito religioso que demonstram esta 

provável hibridização? Se existe, de fato, uma hibridização entre os 

movimentos evangélicos, podemos colocar que ela é fomentada por uma lógica 

de “mercado de bens simbólicos da religião” do mundo atual? 

Intencionamos investigar esses aspectos levando em consideração 

a fragmentação e antifragmentação institucional do protestantismo na história e 

o quadro atual, problematizando o que motiva o “pipocar” de diversas 

denominações e quais são suas missões/cosmologias diante do enfrentamento 

aos desafios existenciais do mundo. Ainda nesse contexto, intencionando 

apurar como ocorre o processo de pluralização denominacional, buscaremos 

investigar, por meio de referências estatísticas, o trânsito de fiéis entre as 

várias denominações protestantes e/ou para além do protestantismo.   

Por fim, importa dizer que atualmente existe certa dificuldade de 

entender e aplicar metodologicamente essas tipologias denominacionais dada 

à pluralidade e frouxidão de identidade das igrejas evangélicas. Desse modo, 

intencionamos e precisamos perceber, através de nosso levantamento 



24 
 

bibliográfico, quais são as relações de divergência/convergência ou de 

tolerância/intolerância entre as práticas de cultos/rituais no protestantismo 

brasileiro, intencionando, sobretudo, fazer uma análise acurada desse 

fenômeno para entendermos qual será a “conduta moral” religiosa a ser 

praticada neste novo século, visto que é possível, atualmente, encontrarmos 

igrejas associadas ao protestantismo histórico, mas que em suas práticas 

cotidianas utilizam diversos aspectos do pentecostalismo, a exemplo, das 

Igrejas Presbiterianas, Batistas, Metodistas e Congregacionais. 

As investigações a seguir se constituem em análises sobre o 

“conflito” entre denominações religiosas nas sociedades atuais, tendo como 

pano de fundo as transformações do campo religioso no Brasil e no mundo. No 

que tange ao Brasil, estes rearranjos do campo religioso têm feito ressaltar o 

pluralismo religioso institucional, bem como tendências religiosas 

fundamentalistas, fazendo com que o apego a uma determinada religião se 

apresente como forte elemento de identificação grupal. Paralelamente, também 

objetivamos observar o crescente processo de destradicionalização e 

desinstitucionalização religiosa, caracterizado por uma relativização das 

identidades, sendo isso um fenômeno que ultrapassa as fronteiras nacionais.  

Ao mesmo tempo em que ocorre o processo de globalização, que 

pressupõe uma interpenetração e uma interconexão entre regiões, Estados e 

comunidades locais, ele parece estar acompanhada de uma potencialização da 

ação pela singularidade, espaços para a diferença e localismo. Tais demandas 

por espaços para diferença se fizeram sentir, por exemplo, na pesquisa 

realizada no bairro de Felipe Camarão quando alguns grupos religiosos criam 

espaços institucionalizados tendo como foco central discutir questões 

referentes ao seu próprio grupo. Na grande maioria das vezes, os referidos 

grupos servem para a reafirmação dos laços comunitários dos indivíduos 

envolvidos, seja através do que é comum a todos, seja através da demarcação 

das diferenças. Em algumas situações em que as diferenças são fortemente 

demarcadas, há, em decorrência disso, conflitos e reações intolerantes entre 

os membros das diferentes comunidades envolvidas nas ações desenvolvidas 

no bairro. 

Como nosso objeto de estudo tem como objetivo analisar a 

pluralidade denominacional do protestantismo brasileiro no contexto da pós-
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modernidade, achamos de substancial importância problematizar e discutir 

conceitos e questões como: pluralismo religioso, missiologias evangélicas, 

teorias críticas ao conceito metafísico de identidade tais como as de Vattimo e 

Heidegger, teoria dos campos no entendimento Bourdiesiano, que os define 

como esferas independentes dentro de uma ordem social racionalizada e 

regida por forças estruturais e estruturantes.  

Nossa forma de proceder metodologicamente dividiu-se em etapas. 

Primeiramente, fizemos uma incursão crítica na literatura teórica e descritiva 

que tematiza o campo cristão e em especial o protestante. Após a etapa do 

levantamento de dados realizamos um cruzamento das informações obtidas 

por outras pesquisas na medida em que vão sendo atualizadas pelos órgãos 

competentes, como por exemplo - o IBGE- com a criação de um banco de 

dados com tabelas comparativas, elaborado por nós mesmos. Buscamos fazer 

um mapeamento conceitual das práticas missiológicas das igrejas, o que nos 

proporcionará uma compreensão mais unificada da cosmologia das igrejas, 

assim como os conflitos existentes em meio às igrejas entre si e em relação 

com as várias esferas da cultura. Através de projeto a ser proposto ao CNPq 

pelo Grupo de Pesquisa Mythos-Logos, aproveitamos os dados de uma 

“varredura” em todo município de Natal visando mapear a presença dos pontos 

de culto, a exemplo do que foi feito na pesquisa em Felipe Camarão.  Além 

desses dados, para a confecção deste trabalho também aproveitamos os 

dados coletados durante minhas incursões ao bairro de Felipe Camarão por 

ocasião da pesquisa de campo realizada durante o meu Mestrado Acadêmico.  

Nessa pesquisa de campo, realizei 25 entrevistas abertas e 

semiestruturadas com Pastores, lideranças e membros de Igrejas Evangélicas 

de denominações históricas, pentecostais e neopentecostais enquanto fontes 

de dados primários. Além disso, busquei coletar dados em fontes secundárias, 

sobretudo nas estatísticas do censo de contagem da população feito pelo IGBE 

e publicado em 2010. 

No que concerne aos aspectos metodológicos, aplicamos a 

metodologia de pesquisa chamada de “parceria cognitiva2”. Essa abordagem 

                                                           
2
 Nova forma de pesquisar desenvolvida pelo Prof. Dr. Orivaldo Pimentel Lopes Jr., que visa 

construir um saber partilhado entre o pesquisador e o pesquisado e que sirva para ambos. N 
presente pesquisa buscamos essa parceria para coletar alguns dados com líderes religiosos. 
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tem como proposta a construção do saber de forma compartilhada entre o 

pesquisador e o pesquisado. Evidentemente, é uma ampliação teórica de 

outras propostas metodológicas, como por exemplo, a “pesquisa participante”. 

Pressupomos que os líderes religiosos, de fato, se interessam em alterar 

conscientemente as condições em que se encontram suas comunidades 

religiosas, em que já aplicam os saberes: teológico e da tradição, entretanto, 

muitas vezes ainda está faltando o saber acadêmico, do qual estão sendo 

privados pelo fato de haver um preconceito mútuo entre as igrejas e a 

academia. Possíveis ações poderão ocorrer se houver uma ampliação e um 

fortalecimento da parceria cognitiva entre as igrejas e a academia. Não é nossa 

intenção tirar da ciência sua responsabilidade e competência específica, sendo 

assim, não é necessário abrir mão da objetividade na descoberta científica, 

tampouco castrar sua independência perante as demais instâncias 

sociopolíticas a não ser a própria academia. A intenção de praticar a parceria 

cognitiva se assenta em primeiro lugar na possibilidade de se ampliar as 

produções acadêmicas e, com isso, os benefícios tanto pessoais quanto 

coletivos inerentes a esse processo, uma vez que, evidentemente, captar os 

dados diretamente nos campos de nossa análise é indubitavelmente muito 

mais eficaz na medida em que adquirimos uma confiança mútua entre a 

academia e a não-academia. Em segundo lugar, sabemos que qualquer agente 

social pode - ajudado pela ciência - produzir uma autocrítica e uma crítica 

social que poderá beneficiar a eles mesmos e a sociedade onde vivem. É 

importante ressaltar que nós, enquanto pesquisadores, somos inteiramente 

responsáveis pelos parceiros que elegemos, pois sabemos que nesse 

procedimento metodológico nossa função não será a de reproduzir uma 

simples técnica, mas fazer ciência, ou seja, elaborarmos instrumentos de crítica 

para nos aproximarmos o quanto for possível de uma verdade.  

Acerca da revisão teórica, fizemos uma incursão em textos de vários 

teóricos e pesquisadores que se debruçaram sob a temática da pluralidade 

denominacional e relação intereclesiástica no seio protestante. Para tanto, no 

momento pretendemos analisar estas relações entre os evangélicos tendo 

como principal cabedal teórico os pressupostos de Michel Walzer (1999), que 

leva em consideração a descrição histórica contextualizada da coexistência 
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para examinar os diferentes formatos que esta assume e as normas do 

cotidiano dela. 

Ainda relacionado ao referencial teórico, elegemos como nosso 

maior recurso as teorizações do filósofo italiano Gianni Vattimo, que caracteriza 

o pós-moderno com a cosmologia do Pensamento frágil/pensiero debole, 

potencializadora do surgimento de instituições mais plurais e não-absolutas. 

Tal escolha está pautada na discussão central da tese sobre a pluralidade 

denominacional protestante na espiritualidade cristã secularizada, visto que 

Vattimo problematiza o retorno da religião no debate filosófico contemporâneo 

marcado pelo fim da metafísica na pós-modernidade. Para o autor, o 

pensamento pós-moderno é caracterizado pela compreensão da história por 

meio da interpretação/hermenêutica, que pode ser demonstrada pela 

flexibilidade e pluralismo do protestantismo atual. Cabe dizer que para construir 

esse quadro teórico, Vattimo se debruça sobre a obra de outros dois 

importantes referenciais pós-metafísicos: Nietzsche, com o anúncio da morte 

de Deus; e Heidegger, que anuncia o fim da metafísica e, portanto, das 

verdades absolutas. Dentro deste cenário teórico de mapeamento da 

cosmologia cristã moderna e pós-moderna, também trazemos a leitura do 

Habermas, em especial, do livro Pensamento pós-metafísico: estudos 

filosóficos. 

Por fim, importa dizer que também temos nossas análises 

plasmadas por outras leituras, através das quais ainda pretendemos ter uma 

imersão mais aprofundada, tais como Paul Freston, Joanildo Burity, Antônio 

Pierucci, Emerson Giumbelli, Danièle Hervieu-Léger, entre outros, para que 

assim tenhamos uma compreensão mais acurada acerca do fenômeno a ser 

estudado.  
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1. REFLEXÕES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DA CULTURA CIENTÍFICA, 

DA MODERNIDADE E DA PÓS-MODERNIDADE. 

 

1.1. O Devir Científico e sua distinção à Religião. 

 

Problematizar as interrogações e práticas científicas da 

contemporaneidade é de grande relevância para quem tem interesse em 

discutir filosofia da ciência ou epistemologia da ciência, visto que nele, há um 

debate acerca de ideologias, disputas entre áreas e escolas de pensamento, e, 

sobretudo, acerca da decadência do modelo de fazer ciência consagrada pelo 

ocidente, pouco interessado em fomentar globalizações no pensamento. Nesta 

primeira parte do trabalho, faremos uma breve reflexão acerca do que 

pensamos ser prudente ao cientista durante a empreitada do artesanato 

intelectual que é o fazer científico. 

Para tanto, iniciamos ressaltando a problematização de Edgar Morin 

de que todo conhecimento é enraizado no contexto social ao qual foi 

construído. O autor ainda analisa que há um determinismo intrínseco na 

gênese do conhecimento, conceituado como imprinting cultural, no entanto, 

apesar deste aspecto, existem brechas para rupturas de indivíduos como a 

cultura de seu tempo, citando como exemplo, Galileu, Marx entre outros. 

Com isso, Morin analisa “a vida das ideias”. Segundo ele, as ideias 

são dotadas de vida própria, já que dispõem, na cultura, de um meio favorável 

para a sua autorreprodução. Nesse sentido, as ideias transcendem aos 

indivíduos, pelo fato de serem reproduzidas socialmente, no universo da cultura 

e alimentadas na noosfera. 

Portanto, importa dizer que neste momento, procuramos fazer um 

preâmbulo desta seção com algumas ideias do Morin, pois tal exercício 

reflexivo nos provoca, de fato, um forte estímulo para a problematização das 

práticas e ideias científicas, do seu nascedouro até a contemporaneidade. 

O objetivo desse tópico é realizar um breve percurso pela história 

que motivou o início dos estudos sobre o modo de se conceber e praticar os 

saberes, sejam eles tidos como científicos ou da tradição. A partir desse 

percurso, pretendemos discutir e problematizar teorizações que centram suas 

análises nos estudos da prática científica, focalizando o surgimento de uma 
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nova epistemologia antissimplificadora e antirreducionista, a saber, a 

epistemologia da complexidade. 

1.1.1. Por uma ciência bifurcada entre os saberes científicos e os saberes da 

tradição 

Na obra intitulada Complexidade, saberes científicos e saberes da 

tradição (2010) Maria da Conceição de Almeida procura despertar nosso 

interesse para as discussões que são de grande relevância para discutir 

filosofia da ciência. 

Nessa obra, Conceição de Almeida problematiza as noções de 

certeza e verdade dos quais se ocupa, como bem expressa Edgar Morin, o 

“grande paradigma do ocidente”. Para tanto, coloca que as incertezas, as 

ambiguidades, os paradoxos, as contradições, as simultaneidades entre outros 

aspectos, devem constituir, de fato, as novas ferramentas cognitivas do 

pensamento científico que todo conhecimento é enraizado no contexto social 

ao qual foi construído. Nesse sentido, para se buscar a verdade é necessário 

realizar um pensamento mais autocrítico, concebendo sociologicamente e 

multi-dimensionalmente os problemas de verdade. Com isso, a autora defende 

que deve haver uma combinação recursiva que facilite o diálogo entre as 

ciências sem necessariamente ter que reduzir uma disciplina à outra. Além 

disso, também é preciso uma interação hologramática entre o 

indivíduo/sociedade e a ciência/cultura, uma vez que, conforme salienta Morin, 

os indivíduos são produtores e transmissores de cultura regeneradora da 

sociedade que por sua vez regenera a cultura. Conceição de Almeida ainda 

problematiza que há uma nova proposta de rigor para uma nova prática 

científica, pautada menos na formalização excessiva, padronização e 

imutabilidade e mais pela abertura e diálogo entre as dimensões mutáveis, 

buscando, assim, uma maior aproximação com a dinâmica imprevisível de um 

fenômeno a ser problematizado. 

Tal perspectiva traz como proposta a realização de uma crítica 

contumaz à ciência que não se abre para as demais áreas do conhecimento, 
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fomentando “monoculturas da mente”. Comprometendo, desse modo, uma 

democracia cognitiva calcada na depreciação dos saberes da tradição em 

detrimento do propalado “conhecimento científico superior”, que despreza as 

descobertas feitas por não cientistas, ainda que os cientistas se utilizem do 

conhecimento não científico para transformá-los e elaborar novos enunciados 

científicos.  Nesse sentido, faz-se urgente uma maior aproximação com as 

ideias de bifurcação do conhecimento entre os saberes científicos e os da 

tradição proposta por Ilya Prigogine, visando um rearranjo das práticas 

científicas intencionando torná-las mais diversas, múltiplas e ao mesmo tempo 

simétricas, nos termos de Latour, ou seja, complementares. 

 

1.1.2. A complementaridade necessária entre o conhecimento científico e os 

conhecimentos/saberes da tradição. 

 

Neste momento, centraremos nossas atenções na tentativa 

despretensiosa e/ou pouco ousada de nos afastar da cisão e fomentar uma 

aproximação entre a cultura científica e os conhecimentos da tradição. Para 

tanto, intencionamos estar em consonância com a nova proposta 

paradigmática a fim de obter o desprendimento do pensamento hegemônico da 

ciência ocidental que sempre vem reverberando pensamentos fragmentados e 

chaves conceituais unilaterais que cegam seus interlocutores diante da cultura 

universalista/ planetária. 

Essa nova proposta paradigmática a qual fazemos referência trata-

se do paradigma da complexidade que determina, em seu escopo teórico, 

princípios de inteligibilidade que são determinantes para uma visão complexa 

do universo da cultura proposto e defendido por Edgar Morin em oposição a 

uma concepção simplificadora tanto do universo biológico quanto da antropo-

bio-social decorrente e bastante característico da cientificidade clássica. Não 

obstante, a problemática que pode ser lançada é saber até que ponto essa 

proposta defendida por Morin vem sendo, de fato, usada enquanto recurso 

heurístico pelos diletantes da tão propalada “ciência moderna” 

operacionalizadora da especialização. 

Essas questões de aproximação entre as culturas científica e o dito 

conhecimento da tradição, além de ser o alvo de uma das principais 
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inquietações de E. Morin, vem sendo o nó górdio de diversas discussões 

epistemológicas por meio de variadas proposições, algumas das quais 

discutiremos pontualmente mais adiante.  Por hora, podemos nos remeter ao 

que Morin (1998) denomina de ética cívica que concerne ao conhecimento 

científico aproximar os “homens de ciência” dos homens do “senso comum” de 

modo a fazer com que eles dialoguem de forma retrointerativa para atender às 

necessidades de ambos. 

Este relacionamento entre as culturas científicas e o conhecimento 

da tradição aparece, ainda hoje, de uma forma hierarquizada com difundido 

sentimento de superioridade do conhecimento científico. No entanto, a linha de 

divisão entre os saberes do homem científico e do homem “leigo” com suas 

matrizes interpretativas, parece ser bem tênue, visto que enquanto membro da 

sociedade o dito homem leigo apreende aspectos que não estão aquém do 

conhecimento sistematizado pelos cientistas sociais.  

O que devemos colocar em pauta é em que sentido o conhecimento 

científico tem a acrescentar ao conhecimento prático por meio do seu cabedal 

teórico metodológico. Portanto, para que haja uma reforma do pensamento, é 

necessário quebrar a arrogância tanto da parte dos acadêmicos que sempre 

buscam desqualificar os saberes da tradição, quanto da parte dos não 

acadêmicos que, por vezes, desvalorizam as investigações sistematizadas dos 

cientistas sociais. 

Como se sabe, atualmente existe algumas tentativas de se fomentar 

uma síntese e uma coexistência dos saberes, sobretudo, através da 

dialogicidade. Por conseguinte, podemos citar: abordagens que assinalam para 

o método plural e contingente de constituição do conhecimento; a necessidade 

de construção da colaboração e da integração entre as variadas formas de 

ciências; e entre conhecimento científico e a valorização do saber do senso 

comum em processos de interesse social.  

De acordo com Morin (1999), o conhecimento deve ser encarado 

como um fenômeno multidimensional, simultaneamente físico, biológico, 

cerebral, mental, psicológico, cultural e social. Entretanto, foi quebrantado 

através dos processos de disjunção entre ciência e filosofia, racionalidade e 

irracionalidade ocorridos no interior de nossa cultura por meio da própria 

organização interna do conhecimento, que desembocou na fragmentação 
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disciplinar da ciência.  Tais ideias de Morin tratam de combater alguns dos 

elementos chave dos ditames do pensamento ocidental e da ciência moderna e 

buscar uma nova forma de pensamento, que não opere de forma determinista 

nem mecanicista, uma forma de pensar que rompa com o paradigma da 

simplicidade e unifique a complexidade e o não determinismo no pensamento 

científico. Assim sendo, Morin tem como proposta enfrentar o desafio da 

complexidade do conhecimento por intermédio de uma reformulação do 

pensamento que suplante a divergência entre ciência e filosofia que foi 

conferida pela racionalidade moderna. Em oposição a essa sectarização entre 

ciência e filosofia e o consequente enclausuramento em si tanto de uma como 

de outra, Morin defende a necessidade do “difícil diálogo ente a reflexão 

subjetiva e o conhecimento objetivo" (MORIN, 1999: 29) a fim de que ambas 

possam "mostrar-se a nós como duas faces diferentes e complementares do 

mesmo: o pensamento" (MORIN, 1999: 30). Desse modo seria possível 

atingirmos um pensamento capaz de considerar o conhecimento "um 

pensamento à altura da complexidade e do caráter multidimensional do 

problema" (MORIN, 1999: 30). 

Posto isso, segundo Morin (1999) faz-se ao mesmo tempo 

necessária e plausível uma reorganização epistemológica com a composição 

de uma "epistemologia complexa" cuja competência tende a ser muito maior do 

que a da epistemologia clássica. Destarte, estará aberta para vários problemas 

cognitivos essenciais fomentados pelas epistemologias Bachelardiana 

(complexidade) e Piagetiana (a biologia do conhecimento, a articulação entre 

lógica e psicologia, o sujeito epistêmico). Com isso existirá a proposição de 

analisar não somente os instrumentos do conhecimento, mas também as 

condições de produção (neurocerebrais, socioculturais) dos instrumentos de 

conhecimento. 

Portanto, nas teorizações de Morin, das quais corroboramos, a 

humanidade do conhecimento aparece-nos não apenas como a junção 

indissolúvel da animalidade e da humanidade do conhecimento, mas também 

como a união indissolúvel da humanidade e da culturalidade do conhecimento. 
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1.2. A dupla face de um mesmo intelectual 

1.2.1. A emergência do Jano na Ciência Moderna 

A concepção de intelectual moderno descende da concepção de 

antigo sábio. O sábio era aquele que detinha a verdade sobre as coisas, sobre 

os mitos. Com o século XVIII, Século das Luzes, surge o filosofo da luz. Ela era 

aquele que vinha a cogitar a verdade mitológica dos sábios, pois pressupunha 

que as coisas e fenômenos deviam ser analisados por meio do que se 

concebia por objetividade e racionalidade. 

Daí que a Ciência se consagra como superior aos demais 

conhecimentos, pois privilegia a razão, objetividade, verdade e interpretações 

universais. Desse modo, há uma consolidação que prejudica a própria 

dinâmica social, pois com tal pensamento cientifico a exclusão se torna ainda 

mais evidente. Morin fala que há um corte hierárquico entre cultos e incultos, 

competentes e incompetentes, sábios e ignorantes. 

Nosso principal objetivo como cientistas é desconstruir concepções 

arraigadas no seio da ciência: a de que o intelectual é aquele inserido na 

cultura acadêmica e que este é o tradutor privilegiado das concepções do 

mundo e dos fenômenos. 

Assim, de modo genérico quem são os intelectuais? São todas 

aquelas pessoas capazes de observar os fenômenos com mais atenção e por 

criar métodos específicos para conhecê-los, decifrá-los, explicá-los. Em todas 

as culturas humanas alguns indivíduos ou grupos acabam por desenvolver com 

mais acuidade a arte de refletir, compreender e falar sobre os fenômenos. Eles 

recebem denominações diversas: xamãs, pajés, curandeiras, etc. 

Portanto, há intelectuais em todas as culturas humanas, pois todo o 

pensamento humano opera por uma única aptidão: mito-lógica, simbólica-

racional. Os seres humanos, tanto aqueles inseridos na cultura acadêmica 

quanto aqueles da cultura tradicional, possuem um único modo cognitivo de 

pensar, no entanto, se difere pelas estratégias de pensamento: um mais 
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próximo da lógica do sensível, outro mais longe dela. Desse modo, ser 

intelectual hoje é possuir a capacidade de observar os fenômenos e 

compreende-los de maneira que perceba a metamorfose existente na própria 

ciência. Longe de conceber a dicotomia e disparidade entre os intelectuais, 

hoje o intelectual deve ser hibrido, mestiço e múltiplo. 

1.2.2. As estratégias do conhecimento humano 

Como visto, os lapidadores das representações, os intelectuais, 

xamãs, sacerdotes, magos ou cientistas, distinguem-se por privilegiar 

determinadas estratégias cognitivas. Muitos conhecimentos produzidos pelos 

intelectuais da tradição, ou aqueles que não se encaixam na estratégia 

cognitiva privilegiada pelos intelectuais da ciência, perderam-se no tempo. 

Conhecimentos que permitiram a sobrevivência de populações, um saber 

experimental que relacionava o vivo e o não vivo, o simbólico e o racional, do 

mito e o lógico, possibilitando um diálogo com a incerteza, o acaso, o diverso, o 

improvável. 

Esse conhecimento foi reduzido a uma visão simplista como um 

saber imóvel, rígido, cristalizado, por algumas perspectivas teóricas da 

Antropologia. Entretanto, essa rigidez aparentemente vista por essas 

perspectivas teóricas possui um conhecimento que religa aptidões de 

observação e intuição, que se revitaliza e busca abarcar um pensamento 

totalizador. Teresa Vergani mostra essa totalidade a partir da linguagem de 

algumas sociedades africanas, que produzem narrativas e cosmologias 

complexas. Linguagem que multiplica as palavras pela conjugação e 

desmembramento de especificidades, por exemplo, água-macho e água-

fêmea; ou palavras que operam concisão e totalidade pelos diversos sentidos 

que possui, por exemplo, a palavra kharma, que é associada á concepção de 

“energia, empenho, zelo, coragem, valor e persistência” (p. 53). 

A uniformidade proposta pela rede monocultural da mente 

considerou irracional esse conhecimento totalizador, simbólico e racional, que 

expressa as universais faculdades do intelecto humano, o homo sapiens e o 
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homo symbolicum. Duas faculdades que estão na raiz do conhecimento 

produzido pelos intelectuais da Ciência e os Intelectuais da Tradição. Essa 

universalidade é apresentada por Lévi-Strauss na sua obra O Pensamento 

Selvagem. Segundo ele, a distinção que há entre o filósofo selvagem e o 

cientista não está na falta de racionalidade de um dos dois, mas sim da 

proximidade do primeiro com as coisas do mundo e a distância do segundo 

com as coisas do mundo. 

Aproximar sem compactar o conhecimento produzido pelos 

intelectuais da tradição com os intelectuais da ciência, dialogar essa 

proximidade e distanciamento das coisas do mundo é o desafio da Ciência da 

Complexidade. Esse diálogo começa pelo reconhecimento da validade dos 

conhecimentos dos Intelectuais da Tradição, que não significa dizer que esses 

conhecimentos são idênticos aos conhecimentos produzidos pelas Ciências. 

Contudo,  estabelecer a distinção entre esses conhecimentos é importante para 

não cair num reducionismo da indiferenciação: ciência e saberes da tradição 

são iguais. 

Essa distinção não pode resultar numa classificação valorativa de 

superioridade ou inferioridade entre esses conhecimentos. Como ocorreu pela 

monocultura da mente, que priorizou e supervalorizou o conhecimento 

científico ocidental, caracterizado pela delimitação, precisão, mensuração, 

ordem e previsão, em detrimento dos outros saberes marcados pelo 

improvável, a surpresa, o difuso, a desordem. 

Concebendo a noção de laboratório proposta por Bruno Latour: lugar 

que reúne instrumentos que estão na base da criação, sendo instrumentos 

materiais ou outros recursos que sustentam uma teoria ou interpretação, como 

informações, inscrições, a construção de dados. Enfim, o que está por trás do 

texto científico, não somente o espaço físico controlado pelos cientistas para 

suas experiências. Dessa noção deduz-se que os Intelectuais das Ciências 

pela monocultura da mente caracteriza o laboratório acadêmico, enquanto que 

os Intelectuais da Tradição por uma “ecologia da mente” caracteriza o 

laboratório natural. Duas estratégias de pensamento, de interpretar o mundo, 

que segundo Lévi-Strauss, o conhecimento do engenheiro, marcado pela 
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rigidez, uniformidade e limitação de instrumentos utilizados, e o conhecimento 

do bricouleur, caracterizado pela pluralidade, incerteza e diversidade de 

instrumentos utilizados. 

Portanto, existe um laboratório ou matriz de produção de 

conhecimento que pode ser natural ou fabricado, tradicional ou científico, que 

está na raiz, na universalidade da produção do conhecimento humano, o mito-

lógico. A ciência da complexidade busca dialogar e aproximar essas 

estratégias inerentes ao pensamento humano, produzindo um conhecimento 

transdisciplinar, totalizador e complexo, fundado na incerta, com rigor sem a 

rigidez excludente dos intelectuais da ciência. 

A domesticação da tradição aconteceu à custa da redução, 

assimilação e negação das representações do mundo, e o conhecimento 

dividiu-se entre dois domínios, a Ciência e a tradição. A falta de comunicação e 

a intenção de superioridade que exercem tornam-se um problema para a 

atualidade, apesar da relevância assumida entre esses saberes e há a 

complementaridade de ambos com o mesmo objetivo, que é tornar prazerosa a 

vida humana na terra. A domesticação de parte dos saberes tradicionais 

alimentou e fundamentou a ciência, mesmo que se distanciando e não 

assumindo a tradição como origem, no entanto, as ênfases na história e 

antropologia que ressurgiu e promoveu a tradição em igualdade com a ciência. 

Lévi-Strauss, em O pensamento Selvagem (1976) cita que os 

saberes não-científicos derivam de um diálogo com a natureza envolvendo 

elementos da cognição, entende-se: a atenção, percepção, memória, 

raciocínio, julgamento, imaginação, pensamento e linguagem. Por isso, há um 

obstáculo entre as sociedades modernas e primitivas no que diz respeito à 

ciência e tradição. Georges Balandier cita que os saberes tradicionais 

(memória coletiva) se prolongam no presente revitalizando as construções 

arcaicas, por meio das significações construídas pelo imaginário, sistemas 

simbólicos e suas práticas rituais e servem de fundamento para lidar com os 

fenômenos do mundo. 
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Com o advento da tecnociência, os saberes da tradição são 

relegados à qualidade de dado bruto ou matéria prima a ser transformada e 

traduzida, pouco é acrescentado da inteligência oficial em realimentação para 

sua produção e reprodução, como cita Latour. Os saberes não científicos são 

entendidos como atributo mental ingênuo e desclassificados. E se ensinados é 

feito apenas como interpretações do mundo, ou seja, sem rigor cientifico, sem 

método, sem função, um saber menor, ou seja, (um saber folclórico). A 

exclusão da cultura não letrada condena-as a redutos mais fechados, porém 

dotados de criatividades não domesticados, superam desafios, que talvez, a 

cultura científica não fosse capaz de enfrentar se fosse desprovida de 

ferramentas. 

Para não cuspir no mesmo prato, a Conceição Almeida cita que a 

ciência exercida hoje só foi possível por meio do acúmulo de experimentações 

e aprendizagens das populações humanas em séculos. A base do passado, a 

anterioridade é o que edifica a cultura, a exemplo da história e da antropologia. 

No entanto, é importante que haja permanência e atualidade dos saberes de 

sociedades que vivem fora dos progressos científicos. Algumas práticas da 

botânica para curar doença, a colheita e os métodos de medir volumes são 

exemplos que atestam a exuberância de um pensamento desafiador e criativo. 

Compreender sua permanência é estar informado sobre inúmeras populações 

do planeta e que se faz necessário nesse mundo globalizado.  

Com base no que discutimos, cabe ressaltar que neste trabalho, não 

vamos tratar a religião, no caso específico, o protestantismo, enquanto um 

sistema inferior ou superior ao conhecimento científico, visto que entendemos a 

religião enquanto um sistema de ideias (doutrinas) que pode ser pensada de 

forma articulada tanto aos saberes científico quanto aos saberes da tradição. 

No seu livro intitulado O espelho de Procrusto: Estudos Religionistas, Igrejas 

evangélicas e conhecimento científico, Orivaldo Pimentel Lopes Júnior 

descreve que: 

 

Na experimentação de diversos processos de relacionamentos com a 
ciência, o cristianismo foi percebendo nela um instrumento útil para 
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se conhecer e conhecer o mundo. As Ciências Sociais foram 
incorporadas à atividade intelectual dos religiosos por causa de uma 
série de afinidades históricas e eletivas. O relacionamento do 
cristianismo com as Ciências Sociais variava de uma rejeição 
ostensiva até um diálogo construtivo, passando por uma tentativa de 
reeditar o relacionamento utilitarista da Idade Média. (LOPES Jr., 
2003:24). 

 

E complementa que: 

 

O trânsito entre o cristianismo e as Ciências Sociais se dá não 
apenas pela apropriação da produção acadêmica secular por parte de 
teólogos, clérigos e outros agentes religiosos especializados, mas 
também pela produção de conhecimento cientificamente formulado 
pelos próprios agentes. Não se trata apenas de uma consulta, mas de 
uma produção. Isso torna essa relação bem mais complexa e 
interessante, pois, neste ponto entra a questão do especialista. Os 
cientistas sociais tendem a ver com má vontade a produção científica 
feita por pessoas não especializadas em Ciências Sociais, e esta má 
vontade chega a extremos quando essas pessoas são religiosas. De 
fato alguns agentes religiosos que recorrem às Ciências Sociais o 
fazem como um recurso subsidiário com o qual não têm muita 
familiaridade, resultando numa produção amadorística. (LOPES Jr., 
2003:25) 

 

Tais citações problematizam a existência de interseções e trânsitos 

entre os conhecimentos científicos e teológico-religiosos, havendo inclusive 

casos de cientistas sociais que prestam seus serviços intelectuais à 

comunidade religiosa, o que contribui para a diminuição das tensões existentes 

entre ciência e religião. 

O que propomos neste trabalho é a realização de um estudo que 

não disjunte o conhecimento religioso do conhecimento científico, mas distinga-

os. Principalmente por entendermos que: 

 

O paradigma da disjunção provoca uma lista de dualismos que se 
sobrepõem: matéria-espírito, sujeito-objeto, cultura-natureza, alma-
corpo, qualidade-quantidade, finalidade-causalidade, sentimento-
razão, liberdade-determinismo, existência-essência. O pensamento 
cientificista e racionalista disjunta realidades inseparáveis ou as 
identifica por meio da redução do complexo ao simples. Por isso é 
que se trata de um paradigma, pois determina os conceitos 
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soberanos e prescreve a disjunção como única relação logicamente 
aceitável. A desobediência a essa disjunção só pode ser clandestina, 
marginal ou desviante. Esse paradigma determina uma dupla visão 
de mundo, de fato uma duplicação do mesmo mundo; por um lado, 
um mundo de objetos submetidos a observações, experimentações, 
manipulações. Por outro lado, um mundo de sujeitos que colocam a si 
próprios problemas existenciais de comunicação, de consciência, de 
destino. (LOPES Jr., 2003:53). 

 

As divisões e dualidades entre os homens de ciência e os homens 

de religião se configuram como um aspecto do paradigma científico que 

disjunta os saberes. Essa disjunção não apenas divide as modalidades do 

saber como também subjuga uma à outra, uma vez que há uma disputa pela 

hegemonia das ideias, que na idade média era de domínio da religião e 

atualmente é de domínio da ciência, eliminando, desta forma, a compreensão 

de conjunto e articulação entre as áreas do saber. Conforme nos aponta Lopes 

Jr. (2003): 

 

O modo de pensamento simbólico/mitológico/mágico distingue-se do 
modo empírico/técnico/racional pelas suas próprias peculiaridades, 
mas não é necessário que se constituam em formas excludentes de 
pensamento como sugere o paradigma de disjunção. Um não é mais 
evoluído que o outro e nem existe uma separação absoluta entre as 
duas formas de pensamentos. A pretensão de um pensamento puro 
provoca as trocas clandestinas e as verdadeiras confusões de 
identidade. É o caso das Teorias de Tudo, e dos discursos teológicos 
escondidos em relatos científicos e a escatologia de determinadas 
correntes sociológicas. Existe religiosidade na ciência e ciência na 
religiosidade e a disjunção não oferece o método mais adequado 
para perceber isso e fazer as devidas distinções. 

O pensamento mítico tem uma função científica, enquanto forjador de 
imagens pré-teóricas quando acontece o despregamento entre o real 
e o simbólico. O pensamento racional-científico também tem uma 
função mítica que quando negada, gera o “retorno do material 
recalcado”. Uma razão absoluta e imutável torna-se fechada e 
autossuficiente, incapaz de interrogar os pensamentos simbólicos e 
mitológicos tradicionais tidos como curiosidades de arquivo. Esse 
fechamento cega os olhos da razão ao mesmo tempo que atribui 
qualidades transcendentais à própria ciência. (LOPES Jr., 2003:52-
53). 

 

Defendemos em nossa prática científica o não distanciamento e o 

não escalonamento de importância entre os diversos campos dos saberes, 
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para não corrermos riscos de tornar algum sistema de pensamento 

hegemônico em relação a outros, pois: 

 

 

Numa situação de hegemonia de uma forma de pensamento, as 
demais formas descobrem maneiras de coexistência contornando os 
pontos de enfrentamento. No caso da relação entre Ciência e 
Religião, a DISJUNÇÃO tem sido o modo hegemônico no racionalismo 
ocidental. Nesse quadro, as manifestações religiosas seguem as 
seguintes tendências: 1) fechar-se em seu próprio modo de 
pensamento, negando qualquer validade ao pensamento científico – 
e nesse caso não se estabelece relacionamento de espécie alguma, 
2) acomodar-se ao racionalismo cientificista como forma legítima de 
pensamento e 3) pleitear ou aceitar um papel complementar na 
sociedade. (LOPES Jr., 2003:61). 

 

 

Portanto, propomos entendimento de que os saberes da tradição e o 

conhecimento mítico-mágico não são senso comum, e devemos distinguir 

ambos reiterando que os saberes da tradição e o conhecimento mítico-mágico, 

assim como os axiomas científicos, organizam compreensões de forma 

sistemática, experiências controladas e organizadas e podem ser atualizada, 

refutada, acrescida, negada, reformada, diferentemente do senso comum que 

seriam afirmações derivadas da espontaneidade, de ações que também foram 

herdadas, mas não comprovadas. Por isso se faz necessário uma 

complementaridade entre os saberes científicos, os de tradição e os 

conhecimentos mítico-mágicos e de um intelectual que articule a dupla face do 

conhecimento. 

 

1.3. Mapeamento epistemológico da Modernidade 

 

Pressupondo que o protestantismo foi um segmento religioso que 

teve o seu curso de surgimento e desenvolvimento imbricado com o espírito do 

tempo moderno, faremos, neste espaço, um “mapeamento epistemológico” da 

modernidade apontando alguns pontos de articulação entre este período e o 
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protestantismo. Todavia, ressaltamos que não temos uma percepção simplista 

do protestantismo, tratando-o como especificamente moderno ou antimoderno, 

sobretudo, pelo fato de entendermos esta religião enquanto possuidora de 

contradições internas e diferentes modos de racionalidade, traduzidas por suas 

variadas teologias. 

O foco central do nosso trabalho está, de fato, nas manifestações 

mais recentes, e por assim dizer, contemporâneas do protestantismo. 

Entretanto, para analisarmos de forma mais acurada o protestantismo atual, 

pensarmos ser salutar também revisitarmos e darmos uma atenção especial ao 

protestantismo histórico. Ressaltamos que pelo fato de estarmos enfocando o 

protestantismo numa perspectiva mais teórica, servimo-nos de trabalhos e 

estudos já realizados neste campo de estudo para auxiliar nossas reflexões. 

Portanto, a pesquisa bibliográfica nos levou a um melhor entendimento acerca 

das nuances do protestantismo imbricado com a modernidade e a pós-

modernidade no Brasil. 

Voltando a falar mais precisamente do mapeamento epistemológico 

da modernidade, discutiremos, por hora, um pouco da dinâmica, dos diferentes 

tipos de enfoque e dos desafios que o tempo Moderno suscitou na 

humanidade. A priori podemos colocar que a Modernidade possui como 

algumas de suas características básicas o desaparecimento de particularismos 

e, por outro lado, o surgimento de universalismos em várias esferas da vida 

social e o uso da razão. Não obstante, ainda seja possível encontrar na 

modernidade, vários aspectos que se combinam com o tradicional. Por tal 

motivo, é sempre um desafio para o pesquisador localizar na concretude social 

quando começa exatamente o período denominado de moderno. Geralmente, 

ao discutirmos o surgimento da modernidade, usamos como marco inicial o 

advento do modo de pensar pautado pela razão característico da filosofia 

iluminista, datada de meados do século XVIII. Portanto, independentemente do 

momento exato do início da modernidade, o que sabemos é que a 

radicalização desta episteme social se deu no momento em que o modelo 

capitalista se afirma enquanto sistema econômico hegemônico. Neste período, 

a ciência, a técnica e a Igreja protestante tiveram um papel importante na 

formatação do mundo moderno. É bem verdade que a Igreja teve uma relação 
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conflituosa com a modernidade, mas no decorrer do tempo firmou importantes 

diálogos conforme veremos mais adiante. 

Quando falamos na “Modernidade”, estamos nos referindo ao 

“espírito do tempo” que emergiu na Europa e teve influência em praticamente 

todos os lugares do mundo. Este momento histórico foi iniciado desde a 

descoberta do Novo Mundo, passando pelo Renascimento, a Reforma, o 

desenvolvimento da Ciência, atingindo o seu ápice com as revoluções 

ocorridas nos séculos XVIII, XIX e XX. Para Habermas (2002), a modernização 

refere-se a alguns processos cumulativos de reforço mútuo, tais como a 

formação de capital, o desenvolvimento das forças produtivas, formação de 

poderes centralizados, formação de identidades nacionais, expansão de 

direitos, da formação escolar normal e secularização de valores e normas. 

O espirito moderno se forma coma pretensão de rejeitar a tradição e 

subjugá-la ao domínio crítico da razão e à experimentação. É importante 

salientar que apesar deste intuito do espírito moderno, a tradição ainda 

continuou prevalecendo em muitas esferas da vida. Com isso, a própria 

modernidade teve uma tendência ao dinamismo e as mudanças, por meio do 

questionamento de suas próprias conquistas, sobretudo no campo da Ciência, 

e da busca contínua de inovações. Prova disso são os três eventos de vulto 

que ocorreram no liame dos tempos modernos: o descobrimento do novo 

mundo, as reformas religiosas e o novo desenvolvimento da Ciência. 

Grosso modo, podemos inferir que a Modernidade é traduzida 

enquanto sinônimo de sociedade moderna, civilização industrial e é plasmada 

pela ideia de que a ação e intervenção humana pode, de fato, mudar o mundo. 

Tais mudanças são potencializadas por meio das instituições que regem a 

economia (por conseguinte, a produção industrial), as instituições políticas 

(partidos, Estados e regimes políticos), a ciência e suas tecnologias (primando 

pela hegemonia da racionalidade subjetiva) que pautaram de forma gradativa a 

cultura e os modos de agir ethos próprios da modernidade.  

Sendo assim, verificamos que a Modernidade é marcada por 

grandes conquistas para a humanidade. Sobretudo pelo fato de ter favorecido o 

aparecimento dos Estados democráticos, dos direitos humanos e do inegável 

avanço da Ciência e da técnica. No entanto, apesar das conquistas a 
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Modernidade não trouxe em seu esteio apenas realizações ao existir de toda a 

humanidade. Por tal fato, este tempo histórico também é passível de críticas. 

Vários autores das Ciências Humanas realizaram elucubrações 

teórico-críticas a cerca da Modernidade. Dentre esses autores, Max Weber é 

um dos mais problematizados. Em suas teorizações, Weber compreender a 

Modernidade, e por meio de seus estudos, lançou mão das ideias que esta 

episteme social provocaria o desencantamento do mundo, a burocratização e o 

desenvolvimento de formas tradicionais de autoridade. Para Weber (1982) 

houve, na Modernidade, uma radicalização do processo de racionalização, que 

aprisionou a sociedade ocidental numa “gaiola de ferro”.  

Outro autor que também lança uma crítica à Modernidade é 

Neitzsche (2000). De acordo com seu pensamento, neste período os homens 

foram subjugados à objetivação e limitados a mensurar apenas as causas e 

efeitos de suas ações. Além dele, Habermas (2002) argumenta que a 

Modernidade é lançada pelos pensadores iluministas que buscavam o domínio 

científico da natureza e a libertação das formas “irracionais” de se conceber o 

mundo: o mito, a religião e a fuga do uso irrefletido do poder. Portanto, os 

tempos modernos foram, de fato, tempos de sapiens, no que diz respeito ao 

uso extremado da racionalidade, mas também foram tempos do demens, pois 

ao passo que abre caminhos para liberdades também abre espaço para 

escravidão, para a progressão e para a digressão.  

Um bom exemplo do caráter duplo da Modernidade, do progresso e 

do regresso são as populações que durante este período viveram às margens 

do processo de modernização em sociedades marcadas pela estratificação 

social, pouca mobilidade e problemas de ordem estrutural como a pobreza e a 

fome. Tais problemas são intrínsecos ao sistema econômico gestado pela 

Modernidade, ou seja, ao capitalismo e suas contradições internas. 

O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na produção 

de mercadorias, tal produção é pautada pela relação entre os proprietários dos 

meios de produção e os trabalhadores desprovidos dos meios de produção que 

vendem a sua força de trabalho, formando assim, a configuração do sistema de 

classes sociais próprio da cultura capitalista. 

Um dos principais teóricos da formação e da lógica do sistema 

capitalista é o economista Adam Smith. Em suas teorizações, Smith (1988) 
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problematiza como a divisão do trabalho condiciona as classes sociais e os 

mecanismos de reprodução modelo capitalista. 

O motor de propulsão do processo de produção capitalista foi a 

revolução industrial e seus avanços tecnológicos e econômicos, principalmente 

nas áreas das linhas de montagem. Todo esse novo aparato reestruturou toda 

a sociedade, transformando em mercadorias, inclusive, as relações entre 

pessoas. Sendo assim, foi por meio da indústria moderna que ocorreram 

mudanças e transformações tanto na natureza quanto nas relações humanas 

inimagináveis aos agrupamentos sociais anteriores. Tais mudanças trazem 

consigo certa carga de crítica ao modo como reconfiguraram o mundo da 

cultura. 

No capitalismo, a tessitura social se reproduz através da produção 

de mercadorias da qual todas as pessoas estão diretamente envolvidas. Sua 

lógica interna garante que ele seja dinâmico e esteja em constante 

transformação, moldando o conjunto da sociedade e mascarando a destruição 

dos recursos naturais, uma vez que os considera como objeto passível de 

exploração pelo humano. O Processo civilizatório Industrial destrói o meio 

ambiente e os recursos provenientes da natureza se tornam objetos úteis ao 

sistema. A propagação do industrialismo acelerado gerou um mundo no qual 

há mudanças ecológicas reais ou potenciais de um tipo daninho que afeta a 

toda população do planeta.   

Os capitalistas, ao comprar a força de trabalho, tratam-na 

necessariamente em termos instrumentais. O trabalhador é geralmente visto 

como uma “mão” e não como uma pessoa inteira. Sendo assim, a compra da 

força de trabalho com dinheiro dá ao capitalista direitos de dispor do trabalho 

dos outros sem considerar necessariamente os aspectos subjetivos do 

trabalhador, ou seja, o que estes possam pensar precisar ou sentir. A 

detalhada divisão organizada do trabalho nas fábricas reduz o trabalhador a um 

fragmento de pessoa, um “apêndice” da máquina. 

O sistema capitalista trata de moldar constantemente novos desejos 

e necessidades: novos produtos, novas tecnologias, novos espaços e 

localizações, novos processos de trabalho, etc. Ele é, portanto, intrinsecamente 

dinâmico, devido às práticas de competição próprias do sistema. A 

intencionalidade da constante inovação é, no entanto, desvalorizar, destruir e 
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subjugar construtos passados. A perpétua busca pelo lucro faz com que os 

capitalistas busquem sempre explorar novas possibilidades. Sendo assim, o 

capitalismo é um sistema social que internaliza regras que visam maximiza-lo 

enquanto sistema econômico hegemônico no mundo. 

Neste cenário, a Ciência e a técnica tiveram um papel singular na 

consolidação do capitalismo enquanto economia mundial. O processo de 

desenvolvimento do campo da ciência tem seu inicio datado há pouco mais de 

500 anos. O marco de surgimento se dá com as descobertas astronômicas 

(Galileu Galilei, Nicolau Copérnico), a física de Newton, a filosofia prática 

(Francis Bacon), e, como já citamos anteriormente, o Iluminismo e a Revolução 

Industrial, no século XVIII. 

Os fenômenos da natureza, que antes eram atribuídos 

exclusivamente ao divino, com a mediação da matemática de Galileu, 

passaram a ser explicados pela Ciência. Nicolau Copérnico, com os recursos 

da astronomia, traz o enunciado científico de que a terra não é o centro do 

universo e sim um astro em órbita no sistema solar. No século XVI, a Ciência 

introduz-se definitivamente nas esferas da vida com o filósofo Francis Bacon 

(1988), uma vez que partindo da filosofia Baconiana o homem poderia ser o 

responsável pelas criações das coisas da terra, como se fosse um Deus.  

A prática da dúvida moderna que se tornou a linha central da forma 

de se pensar veio com Descartes e o seu conhecido método cartesiano em que 

todas as coisas passam a ser postas em dúvida. O método de desconfiar das 

faculdades humanas tem sido desde então uma das condições mais 

elementares do mundo moderno. Descartes tornou-se, assim, o pai da filosofia 

moderna desenvolvendo um novo método de pensar. 

O método e a ciência experimental modificaram a imagem que o ser 

humano possuía do mundo e de si mesmo. Por meio da sua razão, o ser 

humano passou a buscar a transformação do mundo ao seu proveito. No 

entanto, a matematização da natureza a partir de Galileu supôs um 

empobrecimento em nossa percepção e vivência da realidade. Pois, desse 

modo, o “mundo da vida”, da lógica do sensível ficou minimizado em detrimento 

do mundo da ciência e da técnica. 

Vivemos num mundo construído por meio de um processo de 

reflexividade que se aplica ao conhecimento, e este conhecimento é constante 
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mente rearranjado. Portanto, não podemos conceber a ciência enquanto 

detentora do conhecimento absoluto, sobretudo pelo fato de, na Modernidade o 

conhecimento ter se revestido do caráter reflexivo tanto nas ciências humanas 

quanto nas ciências da natureza. Com isso, embora a ciência tenha sido 

relevante na Modernidade, não esteve isenta de críticas.  

O conhecimento científico normalmente é apropriado por indivíduos 

que possuem maior capital social e cultural. O modo de pensar da 

Modernidade se reivindica científico, porém acabou dissolvendo as 

individualidades na tentativa de fomentar os seus enunciados e leis gerais, 

tornando-se assim, materialista. Além disso, os enunciados científicos 

apresentam em seus formatos, tendências imperialistas, pretendendo 

converter-se na instância legítima e exclusiva do saber. Isso, de certo modo, 

gerou o sentimento de onipotência na humanidade e seu consequente 

desequilíbrio no modo de se relacionar com a natureza. 

O desenvolvimento da razão científica trouxe consequências para 

diversos setores da vida e da sociedade, principalmente na busca de melhorar 

as condições de vida da humanidade. Entretanto, sua lógica de funcionamento 

acabou nos trazendo a fabricação das bombas nucleares, o aperfeiçoamento 

da indústria de guerra, surgimento de substancias com alto teor de toxidade e 

uma reflexão a cerca de sermos escravos ou não deste desenvolvimento 

ocorrido no campo da Ciência. 

No campo das ciências humanas mais precisamente, grande parte 

dos autores estive interessada em explicar de que forma se dava o 

funcionamento da nova sociedade, portanto, do vir a ser da sociedade 

industrial, da Ciência e da técnica. Nas Ciências Sociais, por exemplo, Marx, 

Weber e Durkheim desenharam o moderno capitalismo e as formas de vida e 

relações sociais que dali emergiram. Particularmente Marx e Weber 

denominaram de Moderno em suas teorizações as transformações singulares 

que ocorreram, sobretudo no último quartel do século XVIII. Marx e Engels 

(1988) não chegam a afirmar que a indústria moderna criou a exploração e a 

luta de classes, ela apenas fomentou um rearranjo nas relações entre as 

classes e criou condições materiais de haver uma revolução da maioria em 

favorecimento da maioria, uma vez que, até o momento da revolução industrial 

só haviam ocorrido revoluções das minorias em favorecimento das minorias. Já 
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Weber (1987) procura compreender o elemento fundamental da cultura 

Moderna, que é a conduta racional. Com isso, o autor não está interessado em 

estudar o capitalismo enquanto a busca do lucro, uma vez que isso já existia, 

na verdade ele estava interessado em compreender como o capitalismo 

impulsionava este lucro de forma racional e permanente. 

Além de Marx e Weber, Durkheim também teorizou a cerca do 

capitalismo industrial moderno através das categorias de Solidariedade 

mecânica, Solidariedade orgânica, divisão social do trabalho entre outras. 

Portanto, os três autores considerados clássicos das Ciências Sociais 

estudaram a história como o vir a ser do capitalismo industrial moderno.  

Marx identificou a contradição íntima do sistema industrial moderno 

entre a forma de produzir riquezas coletivamente e a apropriação dessa 

produção como motor do desenvolvimento histórico. Para subverter essa 

lógica, Marx teorizava sobre o papel revolucionário da classe trabalhadora no 

modo de sociedade capitalista nascente. O próprio processo de reprodução do 

capital fomenta o sujeito da ação coletiva revolucionária (o proletariado), que 

segundo o autor, nada teria a perder senão suas cadeias. 

Max Weber, como já adiantamos, analisa o processo de 

racionalização da vida enquanto “motor” de desenvolvimento típico das 

sociedades ocidentais. O movimento de racionalização do capitalismo ocidental 

moderno, criado pela ação racional motivada por valores, a saber, o trabalho 

como vocação para a glorificação de Deus, acabou tornando-se uma ação 

racional dotada de fins. Desse modo, deferentemente do que fez Marx, Weber 

por meio de sua análise compreensiva do mundo moderno, marcado pela 

crescente racionalização da vida, não teoriza acerca de militâncias políticas 

específicas.  

De acordo com o que estamos discutindo até o momento, 

percebemos que os teóricos considerados fundadores da Sociologia, de fato, 

se debruçaram sobre questões latentes que pautaram os debates do “espírito 

do tempo” Moderno. Embora que, para tanto, tenham lançado mão de alguns 

termos específicos, como “classes sociais”, “indústria moderna”, “trabalho 

vocacionado”, “anomia”, entre outros. Com base nisso, podemos inferir que ao 

nos referirmos à Modernidade, estamos nos reportando à época plasmada pelo 

desenvolvimento da indústria, do capitalismo Moderno e dos rearranjos sociais 
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daí decorrentes para a configuração da tessitura social, sobretudo das 

sociedades ocidentais no último quartel do século XVIII. 

O momento histórico em que teria acontecido a ruptura que deu 

início à modernidade não chegou a ser o ponto central das preocupações dos 

estudos sociológicos na época, muito embora Marx tenha feito, por exemplo, 

uma espécie de arqueologia do período que correspondeu à passagem do 

modelo de produção feudal para o modelo de produção industrial capitalista, da 

transição do trabalho artesanal ao trabalho fabril. Também podemos trazer 

como exemplo, Max Weber, que em momento algum da sua obra reduziu sua 

investigação acerca do surgimento do racionalismo ocidental à descrição do 

início do mundo moderno. A principal preocupação da Sociologia nascente era 

entender como o modelo de formação, consolidação e expansão do capitalismo 

moderno que problematizamos acima criou a “consciência da modernidade”, 

tendo como pressuposto a ideia não ingênua de que esse processo se deu por 

meio de continuidades e rupturas. 

Portanto, neste trabalho, estamos trazendo este “mapeamento 

epistemológico da modernidade” com o entendimento de que a modernidade 

deve ser compreendida não apenas enquanto um recorte histórico-temporal, 

mas também como uma leitura de um tempo paradigmático, posterior ao tempo 

da cristandade que pautou a idade Média. O tempo da cristandade para Daniel-

Rops é o momento em que: 

 

 

(...) a cristandade não é apenas pertença da religião cristã ou mesmo 
território ocupado unicamente pelos batizados; é a comunidade viva, 
organicamente constituída, de todos aqueles que, partilhando das 
mesmas certezas espirituais, querem que toda a sociedade humana 
se ordene segundo a sua fé (DANIEL-ROPS, 1996:57). 

 

 

Tendo essa compreensão de temporalidade, de que um tempo 

social é mais bem caracterizado pela partilha de um mesmo ethos por todo o 

conjunto da sociedade do que pelo o fim de uma época social e o início de 

outra, não pensamos ser prudente pontuarmos um acontecimento particular 

como marco inicial da época moderna. Portanto, não podemos pontuar a 

reforma protestante, por exemplo, como o acontecimento histórico que 
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demarcaria a passagem da episteme social da cristandade para a episteme 

social da Modernidade, mas tal qual fizeram os autores clássicos da sociologia, 

compreender o que é típico do ethos moderno. 

Podemos problematizar alguns aspectos que plasmaram a formação 

do que podemos compreender como paradigma moderno. O primeiro momento 

em que emerge uma reflexão que pautaria o modo de pensar típico do 

paradigma moderno se deu com a filosofia iluminista formulada e difundida 

ainda no último quartel do século XVII, após os conflitos religiosos ocorridos na 

Europa em consequência das reformas religiosas. Este momento é marcado 

pela busca da tolerância proposta por John Locke (2008) nas suas cartas da 

tolerância, publicadas pela primeira vez na Holanda em 1689. Nestas cartas, 

Locke argumenta que as Guerras Religiosas que ocorreram na Europa não 

foram causadas pela diversidade de crenças, mas sim pela falta de tolerância e 

capacidade de convívio que havia ente elas. No pensamento de Locke, as 

igrejas (católicas ou protestantes) devem ser julgadas enquanto verdadeiras ou 

falsas pelo princípio da tolerância, visto que a intolerância seria mais um 

sintoma da disputa pelo domínio e pelo poder entre os homens do que uma 

intenção ou vontade de Deus. Além disso, para Locke a tolerância entre os 

indivíduos que professavam diferentes credos somente seria possível de ser 

praticada se existisse a laicidade do Estado, ou seja, se houvesse uma 

distinção pública entre as funções cabíveis ao governo de Estado e as práticas 

religiosas, uma vez que interessa ao Estado apenas as questões que 

pertençam a esfera pública, ao bem comunitário, e a religiosidade é da ordem 

da esfera privada dos indivíduos. Portanto, o autor propunha um desencaixe 

entre território, comunidade e religião, para que desta forma, fosse possível 

preservar as liberdades individuais. 

Os efeitos da filosofia de Locke forma substanciais para o desenrolar 

da episteme social moderna, visto que fomentou o relativismo das crenças, e 

com isso, o acautelamento das igrejas em propalarem verdades absolutas e 

germinou o fenômeno do pluralismo religioso que viria a se consolidar alguns 

séculos mais tarde. Portanto, verificamos que a filosofia de John Locke trouxe 

uma luz para o entendimento do que seria uma religião moderna, caracterizada 

pela associação voluntária dos membros a um grupo religioso e pela 
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solubilidade dos vínculos religiosos, ou seja, nenhum indivíduo deveria se 

obrigado a se filiar perpetuamente a uma religião. 

Outro momento importante da episteme social Moderna é a tentativa 

filosófica de autocompreensão da época. Tal movimento se deu a partir do 

momento em que o próprio tempo social foi sendo transformado em problema 

filosófico, ou seja, um discurso da modernidade sobre a modernidade. Um dos 

filósofos mais importantes desde período da autocompreensão da Modernidade 

foi Immanuel Kant (1724-1804). Em suas formulações filosóficas, Kant (1984) 

teoriza que o autoesclarecimento do homem seria a forma pela qual este 

poderia sair da sua menoridade, estágio da vida caracterizado pela 

incapacidade de fazer o uso do seu entendimento sem que seja guiado por 

outros. Sendo assim, na perspectiva filosófica Kantiana era preciso que o 

homem moderno buscasse entender o “significado” do tempo no qual estava 

vivendo. 

Habermas (1990) também buscou delinear epistemologicamente a 

Modernidade na obra intitulada: O discurso filosófico da modernidade. Nela 

Habermas problematiza com base no estudo da filosofia Hegeliana que a 

subjetividade é a categoria chave da caracterização dos tempos modernos, 

principalmente pelo fato da modernidade potencializar aspectos que pautam a 

formação das subjetividades, tais como: o individualismo, direito a critica e a 

autonomia do agir dos sujeitos. A critério de exemplificação, podemos citar 

alguns fatos históricos que foram plasmados por esta concepção da 

subjetividade moderna, as reformas religiosas, a ascensão da filosofia 

iluminista e, por influencia desta, a Revolução Francesa. Sendo assim, na 

modernidade, a vida religiosa dos sujeitos também se transformou numa 

encarnação do princípio da subjetividade. E tal princípio de subjetividade foi 

resultante do processo de autocompreensão da Modernidade que se estruturou 

em torno da ideia de emancipação do homem, encabeçada, sobretudo pelo 

modo de pensar iluminista. 

Com base no que já discutimos até aqui, percebemos que a 

episteme social Moderna emerge da formação de uma consciência histórica 

sobre o que seria a modernidade e que se deu a partir dos séculos XVIII e XIX. 

Essa consciência tomou forma por meio da emancipação do ser humano 

fundamentado na razão, da literatura e da filosofia iluminista. Outro aspecto 
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que também moldou o espírito da Modernidade foi como também discutimos o 

desenvolvimento da indústria capitalista que se deu com o processo da 

Revolução Industrial.  

Portanto, o a consciência da modernidade foi fomentada através da 

crítica à própria modernidade, ou seja, através do pensar da modernidade 

sobre a própria modernidade. Esta crítica da modernidade sobre si mesma 

propiciou o surgimento de um homem guiado pelo processo de racionalização. 

Vale salientar que estas “etapas” de emergência da modernidade teve 

contribuições da literatura, da filosofia e posteriormente da sociologia.  

Paralela à problemática da Ciência, da literatura e da filosofia, a 

Modernidade também foi plasmada de relações com a Igreja Cristã (Católicos e 

Protestantes). Falando mais precisamente do protestantismo, consideramo-lo 

como caracterizador da experiência subjetiva da modernidade, visto que este 

sistema religioso, sobretudo na imediata pós-reforma posiciona-se 

teologicamente contra a autoridade da tradição católica, prega a liberdade de 

interpretação das escrituras por parte dos sujeitos e que fé, a conduta do fiel e 

suas formas de cultuar não precisam necessariamente da mediação do clero 

da Igreja Católica, mas sim da interlocução direta entre a consciência do fiel e 

Deus. Sendo assim, percebemos uma clara afinidade entre a teologia 

protestante o a episteme social da modernidade. 

 

 

1.4. Mapeamento epistemológico da Pós-modernidade. 

 

 

Para darmos início à discursão acerca do surgimento da 

epistemologia da “pós-modernidade”, se faz necessário reportarmo-nos ao que 

entendemos como o processo de transição do moderno ao pós-moderno, 

identificando as continuidades e rupturas inerentes a este movimento de 

transição da história do pensamento social.  

As teorizações em torno das continuidades e rupturas da pós-

modernidade em relação à modernidade são complexas e se reportam aos 

anos de 1970. Tal discursão, como não poderia deixar de ser, é travada nas 

arenas de debates de diversos campos do saber, visto que seria complicado 
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restringir ou delimitar a discursão a um ou outro campo específico, sobretudo, 

pelo fato das áreas do conhecimento serem distintas umas das outras, mas 

não disjuntadas, por isso, os debates sobre as transições das epistemes 

sociais plasmam todas as áreas do saber (política, biológica, sociológica, etc). 

O tempo pós-moderno é tido por vários pensadores como o período 

caracterizado pela superação paradigmática da modernidade. Neste trabalho, 

pretendemos podemos este tempo social sob uma nova perspectiva. No 

entanto, antes de apontarmos o ponto de vista sob a pós-modernidade que 

defenderemos em nossa tese, problematizaremos alguns discursos acerca do 

que se tem convencionado denominar de pós-modernidade.  

A episteme pós-moderna apresenta-se como uma época que 

oferece rupturas com a modernidade. Porém, as teorizações que caracterizam 

a pós-modernidade, não raro, encontram dificuldades de se justificar e se 

afirmar, principalmente pelo fato de trabalharem com um termo que dá vazão a 

uma série de conjecturas e interpretações. Isso fica claro quando os “pós-

modernos” dizem romper com o historicismo, mas usam o prefixo “pós” de 

conotação marcadamente histórica. 

Alguns acontecimentos históricos marcam o momento de “crise” dos 

tempos modernos e a ascensão de um novo tempo. Para início de discursão, 

podemos citar a primeira e segunda guerras mundiais enquanto simbolizadoras 

das crises dos valores modernos. Neste período, a confiança antes 

inquestionável na razão, no progresso e nas “grandes narrativas” dos 

socialistas e capitalistas ruiu. Isso estava acontecendo pelo fato do continente 

europeu está visualizando, em seu próprio território, os efeitos devastadores do 

fascismo e das experiências e conflitos existentes entre os países do chamado 

“socialismo real” e do capitalismo. Esses fatos que aconteceram na Europa, 

tinham como pano de fundo ideologias fundamentadas nos “princípios da 

modernidade”, de classe social, de raças puras e da busca da melhoria do 

tecido social. O fracasso desses modelos fez com que houvesse uma inevitável 

tentativa de mudança do paradigma eurocêntrico moderno de cunho 

imperialista. Em seu lugar, emergira um novo paradigma, o “pós-moderno”, 

pautado na polissemia, no ecumenismo, e na defesa da pluralidade. Seria 

como se estivéssemos mudando de um momento apolíneo para um dionisíaco.  
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Nas teorizações de Anthony Giddens (1991), o processo civilizatório 

da modernidade trouxe diversas consequências, não apenas para o continente 

europeu, mas também para o restante do planeta, tais como, a possibilidade de 

guerras atômicas, hecatombes ecológicas, aumento da densidade 

populacional, problemas econômicos, crescimento urbano caótico, 

industrialização desumanizante, desenvolvimento científico a serviço das 

guerras e da destruição ambiental, etc. A partir da crítica a essas 

consequências imprevistas do processo civilizatório racionalizado da 

modernidade, se deu o movimento de contestação ao espírito do tempo 

moderno. Talvez por isso, percebamos nos dias de hoje a refutação e o 

desencantamento pelas ideologias fomentadas pelo paradigma da 

modernidade. Tal desencantamento se revela claramente pelo contínuo 

processo de fragmentação das cosmovisões, pelo fim da metafísica, e pela 

dissolução da noção de haver um sentido único para a História. Além disso, 

também houve uma crescente crise da ética, pluralidade e ecletismo ideológico 

e cultural, flexibilização de usos/costumes e, principalmente, já que esse é o 

foco do nosso trabalho, a fragmentação religiosa. 

Alain Touraine no seu texto Critica da modernidade (1999), 

caracteriza a pós-modernidade como sendo a expressão da derrocada do 

racionalismo iluminista moderno, que fomentou as ideologias de esquerda e de 

direita, que tinham como objetivo cooptar a humanidade cada um para o seu 

lado, embora que para isso fosse necessário o uso da força que culminara em 

eventos como os holocaustos e outras práticas de desumanidade. Por 

conseguinte, o século XX ficou marcado pelos “extremos”, de um lado as 

conquistas da ciência e da técnica e de outro os atos de “barbárie” cometidos 

pelos fascistas, nazistas, comunistas e capitalistas, através da imposição da 

miséria as populações dos países explorados pelas práticas neocolonialistas. É 

nesse contexto de derrocada das grandes narrativas ideológicas do século XX 

que surge a descrença e o desencantamento nas verdades absolutas e nos 

discursos metafísicos que foram substituídos aos poucos pelo pluralismo e 

fragmentação dos sistemas sociais. 

Na economia da episteme social moderna o sistema capitalista 

preocupava-se apenas em produzir suas mercadorias, uma vez que o consumo 

era vindo como uma sequencia lógica do processo de reprodução do capital. 
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Na atualidade, além de produzir as mercadorias, o sistema capitalista também 

precisa produzir os consumidores, através das estratégias de marketing e dos 

seus mecanismos de anunciação. Sendo assim, os meios de comunicação de 

massa desenvolvem um papel relevante nos dias de hoje, este papel foi mais 

potencializado pela disseminação do uso da internet. Os meios de 

comunicação e suas novas tecnologias geram uma sensação de que todas as 

pessoas pertencem ao mesmo mundo e, portanto, pensam partilhar dos 

mesmos desejos. As mídias por meio das publicidades, não somente vendem 

mercadorias, mas também produzem efeitos sobre os aspectos políticos, 

culturais e também sobre as configurações religiosas na atualidade. Nessa 

disseminação de valores que corroborados também através das mídias, 

enquanto “manipuladoras” da sociedade, participar e ter inserção social passa 

a ser sinônimo de consumir os estoques de produtos simbólicos e materiais 

que estão dispostos na cultura. 

O sistema capitalista na cosmologia social pós-moderna, fomenta as 

subjetividades dos sujeitos e, por conseguinte, das sociedades. Neste processo 

de “fabricação” de subjetividades, sobrevivem os indivíduos que forem mais 

adaptáveis aos ditames do sistema. A centralidade do caráter econômico nas 

relações faz com que os próprios indivíduos sejam tratados como mercadoria, 

e essa característica acaba plasmando todas as esferas da vida. Dentro deste 

quadro, entendemos que a humanidade imersa no processo de subjetivação 

capitalista é produtora de necessidades artificiais que a leva a buscar, muitas 

vezes irrefletidamente, a satisfação. Acerca deste aspecto da formação de uma 

cultura de massa gestada pelo capitalismo pós-moderno, Guattari & Rolnik 

(1986) nos trazem interessantes problematizações, sobretudo ao tratarem a 

cultura pós-moderna lançando mão da categoria conceitual de cultura 

capitalística. 

Para Guattari, a cultura é um conceito reacionário (contrário à 

liberdade), pois separa atividades semióticas (mundo social ≠ mundo cósmico). 

Segundo ele essas esferas não podem ser vistas de forma isolada. Não existe 

cultura separada do mundo social e do mundo da política. 

Portanto, por ser reacionária a cultura seria uma forma de prender 

as pessoas, fazendo com que elas sejam moldadas pelos mecanismos de 
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anunciação capitalísticos (modo de produção de subjetividades imputado pelo 

sistema capitalista inclusive em países periféricos e ditos socialistas). 

No modo de produção capitalístico existe o sistema de equivalência 

na esfera da cultura, ou seja, o capital ocupa-se da sujeição econômica e a 

cultura ocupa-se da sujeição subjetiva. A essência do lucro capitalista está na 

tomada de poder sobre a subjetividade. 

O autor também problematiza a Cultura de massa e singularidade, 

entendendo “cultura de massa” como elemento de produção da subjetividade 

capitalística. A cultura de massa produz indivíduos normalizados segundo 

sistemas hierárquicos, de valores e de submissão bastante 

velados/dissimulados. 

O que há é uma produção de subjetividade social e não de 

indivíduos isolados. Essa produção está em todos os níveis de produção e do 

consumo. É uma produção de subjetividade inconsciente que possui 

interferência até mesmo em nossos sonhos. 

A essa máquina de produção de subjetividades pode-se opor a ideia 

de que pode haver desenvolvimentos de subjetivação singulares (os processos 

de singularização). 

A palavra cultura é uma “palavra-cilada”, visto que serve de 

impedimento para pensar os processos de singularização. A palavra cultura 

teve vários sentidos no decorrer da História. Guattari enumera três núcleos 

semânticos, que aqui colocamos da seguinte forma: 

SENTIDO A (CULTURA-VALOR): sistemas de valor distintivos; 

quem tem e quem não tem cultura; Ex.: Os burgueses pós-iluminismo 

justificavam o seu poder por terem feito trabalhos no campo do saber (nas 

artes, na cultura científica, etc).   

SENTIDO B (CULTURA-ALMA COLETIVA): níveis territoriais da 

cultura; a qual todos têm; Visão um tanto etnocêntrica os “povos primitivos” 

também fazem música, dança, portanto, não são isolados dessas esferas, são 

articuladas e não separadas. 

SENTIDO C (CULTURA MERCADORIA): produção e difusão de 

mercadorias culturais; Nesse já não há mais julgamentos de valor e nem 

identidades coletivas muito fechadas. A cultura são todos os bens e tudo que 
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contribui para a produção de objetos semióticos (livros, filmes, etc), difundidos 

num mercado monetário ou estatal. 

A ideia incutida nessa definição é a de que esses três sentidos que 

aparecem sucessivamente no curso da História, continuam a funcionar, e estão 

presentes simultaneamente. Portanto, há uma complementaridade entre esses 

tipos de núcleos semânticos. 

No entanto, seguindo na contramão da força coletiva de controle 

social que opera sob essa dimensão essencial, escapam outros territórios 

subjetivos que provocam rupturas na cultura geral predominante. 

Ainda segundo esse autor, “o conceito de cultura é profundamente 

reacionário” (GUATTARI, 1986: 15) por considerar que os processos culturais 

acabam por servir de meio para segmentar as atividades semióticas, em 

seguida padronizá-las e capitalizá-las para o modo de semiotização dominante. 

Sendo assim, a cultura constitui-se um importante vetor que 

engendra os processos subjetivos e atua junto à influência de outros campos 

de força, dentre eles, os fatores políticos e sociais que permeiam o momento 

histórico da sociedade. 

As classes dominantes sempre buscam essa dupla mais-valia; a 

mais-valia econômica , através do dinheiro, e a mais-valia de poder, através da 

cultura-valor. Um exemplo disso aconteceu com o Lula e o PT taxados, com a 

colaboração da grande mídia, de incapazes de governar por não pertencerem 

as elites. 

Toda subjetividade capitalista é historicamente formada por uma 

conexão entre as grandes máquinas produtoras de controle social e as 

instancias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo. 

A produção de subjetividade é a matéria prima para todo e qualquer 

tipo de produção, por isso, se encontra na base da infraestrutura produtiva. 

Neste processo, os indivíduos vivem a subjetividade de dois modos: 

ALIENAÇÃO: Submete-se à subjetividade como a recebe. 

CRIAÇÃO: Reapropriação dos componentes da subjetividade 

gerando a singularização. 

Voltando a discussão do papel da mídia nesses processos de 

subjetivação da cultura capitalística, Harvey (2003) problematiza que a 

televisão com suas grades de programas é um produto do capitalismo que 
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opera na produção da cultura do consumismo. Isso se dá por meio da 

mobilização para necessidades, desejos e fantasias coletivas que conservam a 

produção do lucro capitalista. Portanto, a televisão não atua para a massa, em 

favor da grande massa, mais participa ativamente do processo da constituição 

da massa enquanto tal, buscando uniformizar os gostos e sentimentos 

coletivos de uma sociedade, promover a difusão de padrões culturais e de 

consumo em escala global e com isso, gerando o consequente 

enfraquecimento das culturas locais.  

 Ainda em Harvey (2003: 259-260), encontramos a discursão de que 

os meios de comunicação ou para usar um termo mais atual, as grandes 

mídias sociais possuem o status de arranjar, rearranjar e de descobrir, ou seja, 

é um meio potencializador de manipulação e está presente em nosso dia-dia, 

agindo, sobretudo através do “bombardeio” de informações que nos chegam de 

hora em hora por meio dos principais mecanismos midiáticos (rádio, televisão, 

jornal impresso, internet e etc). Nesse sentido, há uma constante manipulação 

de gostos e opiniões com o uso de linguagem verbal e não verbal, de forma 

que atinja ao maior público possível. 

Além disso, os espectadores também estão expostos aos 

mecanismos de manipulação política, principalmente nos lugares em que as 

concessões públicas dos meios de comunicação estão sob o domínio dos 

segmentos da sociedade que priorizam os estimulo ao consumo e faltam 

condições para a disseminação de pontos de vistas alternativos e à 

democratização da informação. 

O período Pós-Moderno rearranja tudo o que faz parte do reino da 

técnica e da racionalidade instrumental. O fundamento da racionalidade, dos 

conhecimentos, academicamente absorvidos, como realçou a Modernidade, 

tendem a ficar relegados a segundo plano. Agora o que se busca é uma 

experiência pessoal profunda, busca esta que é também estética. 

Através da pós-modernidade, passou a haver uma crise das 

epistemes culturais, sobretudo dos mitos, das verdades estabelecidas e das 

ideologias. No campo da literatura ou das artes plásticas, por exemplo, houve 

uma ênfase ao “irracional”. No campo filosófico e das ciências sociais, entra em 

cena o niilismo, o relativismo e a recusa às regras socioculturais aceitas de 

forma universal. Entendemos que isso vem se acentuando cada vez mais nos 
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tempos atuais, dada a crescente crise e descrença nas instituições sociais que 

ocorre na atualidade, sejam elas religiosas, políticas, familiares, entre outras. 

Muito embora, seja feito um esforço por parte dessas instituições para que haja 

uma reconciliação positiva que nos leve ao fim da negatividade pós-moderna.  

Libânio (2003) problematiza que o século XX, não ofereceu muitos 

elementos que nos fizessem confiar na razão humana e, muitos menos em 

outros ideais da Modernidade, como por exemplo, o progresso indefinido. Para 

Libânio, a crise da razão é o atestado de irracionalidade dessa própria razão. 

Assim como o descrédito da verdade é sintoma da capacidade que se tem de 

mentir. Para tanto, alimenta-nos de informações uma cadeia imensa de meios 

de comunicação, que possuem entre outras coisas a capacidade de mentir, 

manipular e falsificar as verdades, fazendo com que escapem ao nosso 

controle. Estamos imersos a interesses econômicos e ideológicos, que 

fabricam os fatos, as “verdades”. Também as ciências, paradoxalmente, 

passaram a desconfiar da razão, talvez até por seu excesso de 

especializações. 

Dentro deste cenário, Luckmann (1973: 110) nos traz o argumento 

de que a sua relação com a cultura e com o sagrado torna-se a de um mero 

“comprador”. A religião torna-se um “assunto privado”, na qual se pode 

escolher o que melhor convier, guiados por suas preferências, determinando a 

formação de uma religiosidade individual, ou seja, que visa aplacar apenas o 

self. 

Ainda neste debate, Queiruga (2003), nos aponta que o 

individualismo característico da esfera econômica invadiu a esfera religiosa. O 

horizonte pragmático do cidadão moderno restringiu-se e ao mesmo tempo 

dilacerou-se, passando da consideração abrangente do bem comum de sua 

sociedade para acentuar de preferência ambições e necessidades estritamente 

individuais. E o aumento de recursos que o progresso outorga aos mais 

favorecidos do planeta acabou fomentando um sentimento de que cada um 

tenha pressa em usufruir todo o conforto, luxo, contentamento, satisfação, o 

quanto antes.  

De fato, vários tipos de segmentações religiosas e múltiplos 

produtos religiosos são oferecidos diariamente nos templos e nos meios de 

comunicação. O consumidor/fiel autônomo seleciona determinados temas 
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religiosos do total que têm à disposição, a partir daí elabora o seu precário 

sistema de significado “último”, numa religiosidade individualista. Há um 

fortalecimento do sagrado no espaço público, no contexto de uma pós-

modernidade que se mostra incapaz de resolver os problemas mais profundos 

do ser humano e não consegue superar as suas próprias contradições e 

ambiguidades internas.  

Para Touraine (1999), no sistema social em que os vínculos sociais 

são fortemente pautados pelo mercado, parece haver uma precaução em 

relação ao contato com o outro e as interações entre as pessoas tendem a ser 

puramente mercantis nesta cultura de valorização do self. Esse aspecto 

presente na cultura pós-moderna resvala para as atitudes de intolerância em 

relação ao outro e aos seus costumes. Concomitante a isto, há uma procura de 

um pensamento antiautoritário e iconoclasta, que potencializa a autenticidade 

de outras vozes, que comunga com a diferença, a descentralização e a 

democratização do gosto, bem como o poder da imaginação sobre a 

materialidade.  

Libânio (1995) problematiza que a importância dada ao processo 

produtivo acentuado após a revolução industrial, passando pelo crivo da razão 

técnico-científica, comprometeu elementos vitais do ser humano, rearranjando 

e deslocando o lugar do gratuito, do afetivo, do simbólico e do espiritual, 

quando não, excluindo-os sem mais. Ele descobre-se hoje imerso numa crise, 

caracterizada por um vazio afetivo e espiritual. Por isso, hoje, busca-se a 

intensidade afetiva do laço interpessoal, embora que de modo 

descomprometido quanto ao tempo de duração e a intensidade deste laço. 

O indivíduo que encontrou a liberdade e a autonomia, que se tornou 

sujeito de si, percebe-se num estado de desamparo, frágil e vulnerável. E esse 

estado é acentuado principalmente pela falta de capacidade que, não raro, ele 

tem de estabelecer relações mais duráveis, laços sociais fortes e se engajar 

em projetos coletivos por tempos mais longos. Vive vulnerável ao consumismo 

e o tem, muitas vezes, como uma válvula de escape aos vazios existenciais.  

O vazio existencial é manifestado através de fissuras nas estruturas 

antropológicas do ser humano. A perspectiva de vislumbrar projetos futuros 

torna-se evanescente e em seu lugar surge à busca do aproveitamento do 

“aqui e agora”. Para Rubio (1997) o pessimismo e o sentimento de frustração 
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em relação às grandes narrativas sociais, políticas e mesmo religiosas 

reverberam-se, para muitos indivíduos, em ações hedonistas e consumistas. 

Só a vida privada e o cultivo e desenvolvimento do self é que podem ofertar 

realização para os atores sociais. 

Para Harvey (2003) há, nas variantes moderna e pós-moderna, 

homens e mulheres fechados em si mesmos, vivendo relações de 

instrumentalização, coisificantes. Tanto na Modernidade quanto na Pós-

Modernidade, predomina uma orientação para o individualismo que tende a 

pautar os setores da vida dos indivíduos, com fortes doses de subjetivismo e 

utilitarismo. Isto repercute na vida e nas relações fundamentais quer da pessoa 

com ela mesma e com os outros, quer com a criação e com a transcendência. 

Tudo que corresponde a disciplina perde espaço em detrimento dos desejos 

individuais e de sua concretização imediata. 

Iremos discutir mais adiante a religiosidade, mais precisamente o 

protestantismo brasileiro, neste contexto da pós-modernidade. No entanto, 

faremos agora uma breve incursão na discursão acerca da religiosidade Pós-

moderna. Terrin (1996) problematiza que a religiosidade neste novo tempo 

passa a ser narcisista e sem a vivência da abertura para o outro. Promulga a 

cultura do tempo Pós-moderno com suas inerentes angústias e necessidades. 

Passou a ser mais intimista e menos fundamental para a formação dos laços 

sociais fortes, sobretudo pelo fato de as pessoas, neste espírito do tempo, não 

estarem interessadas em ser submetidas aos “juízos” e “sanções” oficiais das 

quais as instituições sociais se utilizam para manterem um grupo social coeso. 

O trabalho dos magos entre em cena na atualidade. Com o momento de crise 

da ciência, surgem técnicas ocultas mágico-religiosas, que concorrem com o 

campo científico e se estabelecem como alternativas a este. Trata-se de uma 

tentativa de apropriar-se uma realidade sem haver o “tramite” ritual, ou seja, a 

experiência religiosa de fato. 

Nesse contexto, Libânio (1995) aponta que aparecem novos 

movimentos religiosos com características de comunidades emocionais. A 

adesão a esses movimentos se dá pela emoção e são impactados por líderes 

carismáticos. Por tal aspecto, a religiosidade acaba adquirindo porosidade e os 

indivíduos/fiéis transitam entre os grupos de culto facilmente, causando 

rotatividade nas comunidades religiosas. Junges (2001) problematiza que, na 
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atualidade, as práticas religiosas do protestantismo mais presentes possuem 

identificação com o Neopentecostalismo. Tal identificação das vertentes 

religiosas se dá, sobretudo, pelo apelo e pelo caráter anti-institucional que está 

presente em suas práticas e fomenta a mobilidade religiosa, visto que não 

propagam a adesão a um corpo institucional/doutrinal. Neste modo de agir 

religioso, não há necessidade da mediação institucional para a adesão dos 

fiéis. A permanência ou não de um fiel está diretamente atrelada as soluções 

que ele encontrar para seus problemas no mercado de estoques simbólicos da 

religião. 

Atualmente, com a instalação da secularização, parece haver uma 

tendência de declínio das instituições que atuam dentro de uma lógica 

metafísica, como por exemplo, partidos políticos e Igrejas. No entanto, na Pós-

modernidade, há um retorno da religião, através do individualismo, de uma 

“religiosidade invisível”, que reduz a religião a algo interior e afasta o fiel das 

práticas comunitárias.  

O fundamentalismo, enquanto fenômeno que tem como 

características ser anticosmopolita e antirreflexivo, se opõe claramente à 

Modernidade e a Pós-modernidade, e é pautado por um tradicionalismo não 

dialógico. Não obstante, ainda é possível encontramos instituições religiosas 

fundamentalistas na Pós-modernidade, embora que em menor número.  

Para concluirmos, por hora, essa discussão acerca do mapeamento 

epistemológico da Pós-modernidade e suas imbricações com o campo 

religioso, é importante ressaltarmos que o Pós-moderno potencializa uma fé 

religiosa pautada, sobretudo nas sensações e sentimentos, no subjetivismo e 

na sintonia interior com o cosmos sagrado. Fomenta, portanto, certo 

distanciamento do fiel para com a instituição religiosa da qual faz parte, e faz 

emergir a necessidade de repensarmos Deus e a metafísica das religiões. É 

sobre esse repensar sobre Deus e a metafísica das religiões, no nosso caso 

mais precisamente do protestantismo brasileiro “pós-moderno”, que nos 

debruçaremos e centraremos nossas problematizações dos próximos capítulos.  
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2. CENÁRIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTESTANTISMO NO BRASIL. 

 

2.1. O protestantismo e a modernidade. 

 

 

Passada a etapa da discussão acerca do que entendemos por 

período moderno e pós-moderno, neste capítulo, iniciaremos mais diretamente 

a ilações acerca do que entendemos como protestantismo e quais as suas 

imbricações com a cosmovisão do mundo moderno que reverberam até o 

nosso contexto atual. As problematizações que levantaremos neste capítulo, 

serão de suma importância para esta como também para as próximas etapas 

do trabalho. 

O protestantismo trata-se de uma das grandes vertentes em 

crescimento no cristianismo, sobretudo no Brasil, de acordo com o Censo 

demográfico do IBGE (2010)3. Neste mesmo censo, podemos delinear as 

divisões hegemônicas do cristianismo entre: Católica apostólica romana, 

protestantes de missão, de origem pentecostal e evangélicas não-

determinadas4. Cabe ressaltar que uma análise comparativa dos dados do 

IBGE nos leva a verificar que o número de Evangélicos não determinados 

denominacionalmente aponta dados da realidade problematizados nesta tese: 

as Igrejas que operam suas teologias pelo pensamento frágil e o surgimento de 

movimentos contra-hegemônicos no campo protestante brasileiro. Dentro do 

ramo protestante, temos as igrejas que são originárias das Reformas religiosas 

ocorridas no século XVI, dentre elas podemos elencar que houve, de início, 

duas orientações doutrinárias, a luterana e a calvinista. 

Sobre a fundação do protestantismo, Mendonça (2015) problematiza 

que as igrejas protestantes seriam as instituições provenientes da reforma ou 

que, mesmo tendo surgido posteriormente, herdaram os princípios gerais do 

movimento. Dentre as igrejas que formaram o grupo de herdeiras da reforma o 

autor elenca as luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e 

                                                           
3
 Ver tabelas com os dados da religiosidade no Brasil no anexo 1 deste trabalho, nelas é 

possível percebermos o latente crescimento do percentual de evangélicos, e 
proporcionalmente, dos evangélicos não determinados denominacionalmente.. 
4
 Discutiremos a questão das Igrejas evangélicas não determinadas na sessão 3 deste 

capítulo, acerca do pluralismo religioso. 
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batistas. Ainda que mantenham princípios da Reforma, as batistas possuem 

resistências ao conceito de protestante, por razões de ordem histórica, pois 

tanto teológica como eclesiológicamente integram o grupo das igrejas 

tradicionais. Não obstante, não há necessidade de se criar uma categoria à 

parte para classificar esta denominação. Importa dizer que deste grupo de 

cinco ramos da Reforma, surgiram vários subgrupos ou sub-ramos, que 

receberam nomes diferenciados, mas preservaram os princípios das suas 

instituições de origem. 

Não é demais imaginarmos que essas subdivisões que se 

desdobraram a partir da Reforma não foram formadas de maneira homogênea 

e sem conflitos, sobretudo entre os dois grandes ramos, o luteranismo e o 

calvinismo. Na Alemanha, por exemplo, os anabatistas foram condenados 

pelos luteranos, a Inglaterra, presbiterianos conflitam com anglicanos, entre 

outros acontecimentos narrados pela História. Esses conflitos ocorreram desde 

a Reforma, talvez pelo fato de o protestantismo já ter sido gestado com 

ramificações em igrejas-denominações. Para Reily (1993), as igrejas 

denominacionais são igrejas que não aceitam serem únicas, ou seja, o termo 

denominação sugere que a instituição referida é tão somente membro de um 

grupo maior, denominado por um nome ou sigla particular. Essa ideia de 

denominação advoga que a igreja verdadeira não deve ser identificada de 

forma exclusiva por uma instituição eclesiástica particular, nenhuma 

denominação deve ter legitimidade para se afirmar e representar toda a igreja 

de Cristo. Nenhuma deve afirmar categoricamente que as demais 

denominações são falsas e ilegítimas. 

Remetendo-nos ainda ao aspecto da fundação histórico-

denominacional do protestantismo, é importante citarmos as mudanças que 

ocorreram no campo protestante e que foram introduzidas pelo pietismo 

alemão, o puritanismo inglês e os avivamentos norte-americanos entre os 

séculos XVIII e XIX, até mesmo porque não é possível compreendermos o 

denominacionalismo protestante sem passarmos esses desdobramentos 

teológicos e eclesiológicos provenientes da Reforma. 

Se tratarmos o protestantismo do ponto de vista histórico-

denominacional, as igrejas protestantes, como já mencionamos anteriormente, 

são instituições religiosas surgidas diretamente da Reforma ou que mantem um 
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relação de afinidade eclesiástica e teológica, como alguns grupos 

congregacionais e de igrejas metodistas inglesas. Numa interpretação de 

Willaime (2000), o protestantismo pode ser observado e analisado como 

tradição religiosa expressada socialmente e devemos estuda-la levando em 

consideração a sua variedade denominacional e histórica. Passada a 

identificação dos grandes agrupamentos do protestantismo, torna-se 

interessante problematizarmos os aspectos gerais da religião protestante. A 

intenção dessas problematizações é averiguar de maneira um pouco mais 

precisa o fenômeno a ser investigado. A dificuldade é encontrar algum método 

para aplacar os diversos detalhes das manifestações do fenômeno religioso 

sem acrescentarmos nossas categorias impensadas. 

Na tentativa de explanarmos sobre os aspectos substanciais do 

protestantismo que surgiu após a Reforma, faremos nos momentos seguintes, 

um exame dos princípios teológicos, pois os julgamos cruciais para 

entendermos o grau de ligação que existe entre as denominações que 

aparecem a todo o momento nos dias atuais com o protestantismo. Um dos 

grandes estudiosos do protestantismo é o Steve Bruce (1990). Ele elabora uma 

tipologia e conceituação do protestantismo especificando as suas distinções 

com o catolicismo. Para ele:  

 

A maior divisão entre católicos e protestantes diz respeito à 
epistemologia. A parte não-reformada da igreja cristã acredita que o 
conhecimento sobre Cristo existe em dois locais. O registro de seu 
trabalho e de seu ensino está disponível nos textos escritos da bíblia. 
Mas antes da sua morte Jesus transmitiu algo de sua autoridade para 
os discípulos e, particularmente, para Pedro. A autoridade de Pedro 
foi ‘rotinizada’ na burocracia do papado. Embora muito do poder da 
Igreja Católica no dia-a-dia venha de sua habilidade para executar 
serviços religiosos, sua autoridade repousa na alegação de ser ela a 
fonte válida para a interpretação da bíblia e da doutrina cristã. 
O centro da reforma foi sua rejeição da autoridade da Igreja. 
Protestantes acreditam que a Bíblia contém tudo o que é necessário 
para a salvação e que pode ser compreendida pelo homem comum. 
Certas passagens podem ser obscuras, mas aquilo que é essencial 
para a salvação está disponível para aqueles que lêem ou escutam 
outros lendo. (BRUCE, 1990: 32). 

 

Seguindo a linha teorizada por Bruce, protestantes são as 

igrejas/instituições religiosas que recorrem à Bíblia como a única fonte de 

autoridade para o conhecimento da verdade religiosa Cristã. A opção de adotar 

este aspecto de utilizar as escritura como recurso direto trouxe consequências 
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para o protestantismo. Para Peter Berger (1985), uma dessas consequências 

foi a mutilação que existiu no protestantismo, principalmente se comparado 

com o catolicismo. Adotando este raciocínio, o cerne da teologia protestante é 

pautado por uma atitude epistemológica de implantação de crenças e práticas 

religiosas que encontram apoio nas Escrituras. 

É importante analisarmos que o fato do protestantismo ter alçado as 

escrituras a única e legítima forma de se ter acesso à verdade cristã não 

resolveu todos os “problemas” deste segmento religioso, uma vez que as 

escrituras precisam ser interpretadas. Um fato que evidencia a não existência 

de consenso nas interpretações do texto bíblico é a fragmentação constante e 

crescente do protestantismo numa infinidade de grupos. Apesar disso, duas 

linhas de interpretação foram fortalecidas dentro do protestantismo nos últimos 

séculos, a saber, a conservadora e a liberal. 

Interpretando as teorizações de Bruce (1990), entendemos que a 

corrente conservadora procura manter a pressuposição de que é, de fato, 

possível que os fieis executem a leitura direta da bíblia para daí extraírem a 

sua compreensão. Já a corrente liberal advoga a necessidade de uma 

mediação interpretativa para que as mensagens das escrituras sejam 

plenamente compreendidas pelo homem moderno. O protestantismo liberal 

aceita pressuposições e estabelece concessões em relação à agenda da 

modernidade secular, isso não exclui o lugar de destaque das escrituras 

bíblicas na sua teologia, mas elas são interpretadas tendo como base a razão e 

a cultura moderna. Posto isso, devemos buscar compreender o liberalismo 

teológico com um olhar mais ampliado, e não “lê-lo” se reportando apenas ao 

período da Reforma. 

Existem diferenças na fonte de autoridade e na base hermenêutica 

das tradições cristãs. Bruce (1990) nos aponta algumas delas: Protestantismo 

liberal (Cultura/razão); Protestantismo conservador (Bíblia); Catolicismo 

Romano/Ortodoxo (Igreja) e Pentecostalismo (Espírito). Apesar de nos ajudar 

enquanto recurso heurístico, este esquema proposto por Bruce deve ser 

estudado de forma acurada e com cautela para não corrermos o risco de cair 

numa leitura limitada e reducionista do fenômeno. Para citarmos um exemplo 

da complexidade que há em cada corrente religiosa do cristianismo, podemos 

falar dos Protestantes conservadores e o uso que eles fazem da Bíblia. Para 
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eles, a Bíblia não deve ser lida e interpretada sendo “afetada” por influências 

externas (culturais). Porém, os próprios protestantes conservadores fazem o 

uso da Bíblia para legitimas seus padrões e suas escolhas/opções culturais.  

Parece nos claro que da mesma forma em que há concessões na 

relação entre os Conservadores e a sua fonte de autoridade, também parece 

haver nas relações dialogais entre as quatro fontes de autoridade elencadas no 

parágrafo anterior. Para ele: 

 

As fontes não são tratadas como se elas fossem exclusivas. 
Confiança total na cultura/razão corresponde a uma completa 
subordinação dos valores e crenças ao mundo secular e é advogada 
somente pelos protestantes liberais da escola de pensamento da 
morte de Deus; ou seja. Aqueles que abandonam todo traço do 
cristianismo tradicional. Embora a Igreja Católica Romana coloque 
grande ênfase nas suas tradições, ela também faz o uso da Bíblia e, 
periodicamente, tem havido movimentos ‘protestantes’ dentro do 
catolicismo. Contudo, fazemos isto para mostrarmos as vantagens do 
sistema de classificação em graus para o qual as divisões das quatro 
fontes correspondem à nossa compreensão do senso-comum dos 
desenvolvimentos dentro do Cristianismo. Aqueles dentro da Igreja 
Católica que questionam a autoridade do papado apontando sua falta 
de fundamentação nas escrituras são acusados de ‘protestantismo’. 
(BRUCE, 1990: 35) 

 

Como problematizamos anteriormente, o modelo de classificação 

proposto por Bruce é impreciso, não obstante, seja-nos útil para averiguarmos 

quais princípios teológicos predominam dentro das principais correntes do 

protestantismo surgidas no contexto da Pós-Reforma. No campo do 

protestantismo, pensamos ser interessante analisarmos de forma mais acurada 

as correntes conservadora e liberal. 

Cabe, no momento, traçar brevemente características dessas duas 

principais correntes por nós mencionadas para, a partir daí fazermos ilações 

acerca dos seus desdobramentos. Podemos iniciar com o protestantismo 

confessional, que tem como fonte de autoridade a Bíblia. Nesta corrente do 

protestantismo podemos inserir a teologia luterana (que tem forte ênfase na fé), 

a teologia calvinista (pautada na graça divina). Ambas eram contrapontos à 

ideia de salvação objetiva propalada pelo catolicismo. Ademais, estão 

movimentos originados nos influxos da Reforma, tais como, o pietismo e o 

puritanismo que, “sintetizados”, reverberaram na teologia metodista de John 

Wesley. 
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Por meio dos conflitos entre a ortodoxia confessional e o uso do 

aspecto emocional como prática internalizada da vivência religiosa, é que o 

protestantismo foi se desenvolvendo na aurora do século XVII. Um exemplo 

disso são os avivamentos norte-americanos dos séculos XVIII e XIX, que foram 

espaços vivos das tensões entre a ortodoxia confessional e o apelo ao 

emocional enquanto fundamento da prática religiosa. 

Ferreira (2008) define o protestantismo confessional como: 

 

(...) o conjunto de denominações (presbiterianas, congregacionais, 
luteranas, batistas, metodistas) guiadas teologicamente pelos 
princípios na Reforma do século XVI e dinamizadas em sua atividade 
evangelizadora pelas ênfases avivalistas do pietismo e do 
metodismo. As tensões suscitadas pelas formas emocionais de culto 
nas regiões de fronteira norte-americana podem ainda ser 
acomodadas dentro do universo doutrinário reformado, e o 
transbordamento emocional trazido pelo pentecostalismo, assim 
como o embate do protestantismo com a ciência moderna, demorarão 
ainda algumas décadas para entrarem em cena. 
O desenvolvimento das outras ênfases no protestantismo, seja 
tomando como fonte de autoridade a cultura/razão seja o espírito, não 
põem termo ao que chamamos aqui de protestantismo confessional. 
O tipo de uso que o protestantismo confessional faz da Bíblia como 
fonte de autoridade e o modelo de conversão, cristalizado pelo ‘Novo 
Nascimento’ como experiência fortemente emocional, continuarão 
presente nas missões do século XIX e XX e nas outras modalidades 
de protestantismo. Todavia, vale ressaltar que os grandes corpos 
denominacionais mostram-se, principalmente a partir da segunda 
metade do século XX, mais à vontade com essa herança confessional 
do que com ênfases do fundamentalismo e do liberalismo. Dão 
testemunha dessa tendência teológica as sucessivas tentativas de 
retorno à Lutero e Calvino no decorrer do século XX. (FERREIRA, 
2008: 79, grifos nossos) 

 

Passemos ao Protestantismo Liberal. Fundado por alguns teólogos, 

dentre os quais podemos destacar Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834), 

tem como proposta fazer o uso dos métodos críticos das mais variadas áreas 

do saber, tais como, a literatura, a filosofia, a história e a sociologia para a 

interpretação e compreensão das escrituras bíblicas. Essa característica faz 

com que o Protestantismo Liberal seja o movimento teológico de maior 

aproximação cosmológica com a modernidade, sempre fazendo a distinção 

entre o que perene e o que é temporário nos textos bíblicos. 

O liberalismo teológico se desenvolve em meio a duas grandes 

tensões dentro do protestantismo. Segundo Berger (1985), a primeira foi com o 

pietismo, que resultou na solubilidade das estruturas dogmáticas da ortodoxia 
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protestante, ocasionando um processo de “subjetivação” do protestantismo, 

quebrando assim, os dogmas objetivos e favorecendo a pluralização do 

cristianismo protestante. A segunda tensão ocorreu em virtude do racionalismo 

iluminista, que fez o liberalismo teológico ser compreendido sempre na relação 

entre razão e revelação divina. O liberalismo busca encontrar um caminho 

entre o racionalismo do iluminismo e o dogmatismo da ortodoxia, constituindo-

se num elo entre a subjetividade e a emoção. 

Diante dos aspectos apontados acima, podemos elencar enquanto 

característica do Liberalismo, a busca de correlações entre as experiências 

religiosas e profanas, a diretriz teológica de aceitar a autonomia da razão feita 

pelo movimento iluminista e a percepção do mundo mais dinâmico e aberto. 

Vale ressaltar que o liberalismo teológico também foi marcante nos 

Estados Unidos, lugar onde se fixou em duas direções. A primeira direção tinha 

um cunho mais empirista e racionalista, alinha da com a Escola de Chicago. 

Para esta corrente, Jesus era o grande mestre que ilustrava, por meios de sua 

própria vida, valores e verdades universais. Este segmento cristão tinha como 

principais representantes Henry Wielman (1884-1975) e Douglas Maclntosh 

(1877-1948). A segunda direção era denominada de “liberais evangélicos” e 

caracterizava-se pelo “Cristocentrismo”, uma vez que tinha na figura de Jesus o 

argumento para a validação de uma religião. Nesta linha, os líderes mais 

destacados são Walter Rauschenbusch (1861-1918) e Harry Emerson (1878-

1969). O liberalismo é sensível às questões sociais germinadas pelo 

capitalismo já no início do século XX. 

Além dessas correntes, podemos problematizar o fundamentalismo, 

que aparece enquanto uma “reação tardia” do protestantismo à modernidade. 

Germinado nas conferências bíblicas realizadas em Niaraga nos anos de 1883 

a 1895, tendo como pilares: a convicção na total inefabilidade das escrituras 

sagradas; O reforço da divindade do Cristo; A redenção dos fiéis pela morte e 

ressureição do Cristo e a certeza da nova vinda do Cristo. O fundamentalismo 

teve como um dos principais fundadores e divulgadores, o pastor 

congregacional Cyrus Scofield (1843 – 1921) ao lado de Lewis Chafer (1871 – 
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1952) que popularizaram o modo de interpretar a bíblia iniciado por John Darby 

(1800 – 1882).5 

Posteriormente, entre 1905 e 1915, pastores presbiterianos, batistas, 

metodistas e anglicanos elaboraram publicações contra o liberalismo teológico. 

A partir daí, os fundamentalistas adentram nos debates que ocorrem no âmbito 

da esfera pública. O fato que marcou essa inserção nos debates públicos 

ocorreu no Tenesse no ano de 1925, quando o professor John Thomas Scopes 

foi processado e derrotado nos tribunais pelos fundamentalistas, pelo fato de 

ensinar, na disciplina de biologia, a teoria da evolução das espécies de Charles 

Darwin. No entanto, apesar de parecerem anti-intelectuais, na perspectiva de 

Volf (1992):  

 

Quando polemizam contra algumas teorias científicas (como a 
teoria da evolução), os fundamentalistas o fazem em nome da 
ciência. Mas é uma ciência da primitiva modernidade – um 
modelo baconiano de ciência, baseado no senso comum. O 
interesse fundamentalista na ‘verdade’ científica está intimamente 
relacionado com a persuasão de que a fé cristã – de acordo com 
a colocação de Machen – se baseia ‘não meramente no 
sentimento, tampouco num programa de ação, mas num dado 
fato’. A fé cristã possui um conteúdo cognitivo definido que a 
ciência pode confirmar ou contestar. Religião e ciência se 
entrecruzam e podem, portanto colidir; em questões de religião, 
os anti-intelectualistas não são fundamentalistas, mas liberais 
em teologia, que negam isso. (VOLF, 1992: 132) 
 

 

Ainda para Volf (1992), a partir do fim do segundo quartel do 

século XX, os fundamentalistas passaram por um processo de isolamento, 

voltando à cena pública apenas entre as décadas de 60 e 70, por meio do 

combate veemente de seus líderes contra o aborto, o comunismo e os 

homossexuais, em que pese terem surgido vários seminários e institutos 

com o propósito de difundir a visão cristã do fundamentalismo. Cabe 

ressaltar que o contexto sócio histórico de surgimento do fundamentalismo é 

diretamente imbricado com a crítica ao liberalismo teológico e a crítica a 

cosmovisão do cientificismo, sendo, portanto contrário à postura dos liberais 

perante a modernidade e ao ensino escolar apartado de uma cosmovisão 

teológica do mundo. 

Discorrendo brevemente acerca do pentecostalismo, podemos 

                                                           
5
 Modo de interpretar a bíblia dividindo-a em sete períodos, nos quais Deus escolhia algumas “provas” 

para testar a obediência dos seres humanos. 
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destacar que sua história ainda tem sido alvo de várias pesquisas 

acadêmicas tanto de autores estrangeiros como de atores brasileiros, como 

Jardilino, 2005; Freston, 1996; Campos, 1996; Mariano, 1999; Mendonça, 

1997, entre outros. Entre os praticantes que ocupar lugar de destaque na 

história do pentecostalismo estão Charles Parham (1873 – 1929) e Willian 

Seymour (1870 – 1922). Parham é um expoente do movimento pentecostal 

por ter ensinado o falar em línguas (glossolalia) que evidenciava o batismo 

dos fiéis com o Espírito Santo, além disso, fundou o instituto bíblico em 

Topeka (Bethel Bible College) para difundir a doutrina. Já Seymour aderiu às 

ideias de Parham e começou a ensiná-las durante suas pregações, 

cooptando simpatizantes e iniciando o avivamento pentecostal.6  

Hollenweger (1997) problematiza que por ser um movimento cuja 

fonte de autoridade advém do espírito, os pentecostais possuem uma 

liberdade de interpretação das escrituras em detrimento de leituras racionais 

dos textos bíblicos. Não obstante os pentecostais pretendam que o “espírito” 

os aproxime mais das escrituras, chegando a leva-los as práticas avivalistas, 

e não os distanciem. Além dos aspectos até aqui expostos, outra 

característica do pentecostalismo é a colocação da “volta de Cristo”, que 

enfatiza o novo testamento e remete à ideia da Parusia (volta de Cristo), ou 

seja, a interpretação de que haverá o retorno de Jesus para consumar o seu 

reino na terra e a constatação, por meio das escrituras, dos sinais que 

apontam a consumação desse evento. 

Outro movimento importante da história do protestantismo é a 

Teologia ecumênica. Durante a modernidade o ecumenismo aparece 

enquanto uma reação ao pluralismo crescente no cristianismo que gera a 

competição entre as instituições religiosas. BERGER (1985) argumenta que 

o ecumenismo tende a ser a dinâmica social, política e econômica das 

igrejas cristãs.  

O marco fundante do ecumenismo foi a Conferência de 

Edimburgo, realizada em 1910 na Escócia. Nesta conferência foram criadas 

organizações para o desenvolvimento e difusão do movimento ecumênico, 

como por exemplo, o Conselho Missionário Internacional (1920) filiado 

                                                           
6
 Movimento caracterizado pela vivência “literal” das experiências e dos milagres narrados na bíblia.  
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posteriormente ao Conselho Mundial de Igrejas em 1961, o Movimento Vida 

e Ação (1925) que tinha o lema o entendimento de que a doutrina divide, 

mas o serviço deve unir e o Conselho Mundial de Igrejas (1948). Além da 

defesa plena da pluralidade, o CMI era nitidamente inspirado nas práticas do 

liberalismo teológico. Na teorização de Berger (1985), o modelo liberal como 

já discutimos anteriormente, prima pela tradução das escrituras de forma 

convergente ao pensamento secular com a justificativa de dar enfatizar o 

cristianismo no contexto da modernidade. Podemos posicionar a teologia 

ecumênica enquanto desenvolvimento dos pressupostos do desenvolvimento 

liberalismo teológico e como reação ao pluralismo religioso que começa a se 

acentuar na modernidade. 

Por volta da década de 40, o fundamentalismo passa por uma 

cisão interna por meio da qual surgem igrejas e associações denominadas 

evangelicais ou evangelicalistas. Sobre esse movimento cabe dizer que, 

apesar de ter sido originada de uma cisão, compartilha da cosmovisão 

fundamentalista de fazer o uso instrumental da modernidade para a difusão 

de suas mensagens religiosas. 

Por último e não menos importante, a partir do terceiro quartel do 

século XX, começam a emergir as teologias políticas, tais como, a teologia 

da libertação, teologia negra, teologia feminista, entre outras. Essas teologias 

possuem em comum o fato de partilharem das ideias do liberalismo 

teológico, levando em conta os condicionantes culturais da modernidade 

para a leitura das sagradas escrituras. A Teologia feminista denuncia os 

aspectos machistas contidos na bíblia e a teologia da libertação que também 

pauta a teologia negra, prega a opção de Deus pelos pobres no conflito de 

classes.  

Ao teorizar acerca do reaparecimento do liberalismo teológico, 

denominado por ele de modelo neoliberal da Europa no pós-guerra, Peter 

Berger problematiza o uso das teorias sociológicas: 
 

 
 

 

  
Como vimos antes, é possível mostrar que a consciência 

moderna tornou-se altamente secularizada, isto é, que as 

afirmações religiosas tradicionais tornaram-se progressivamente 

‘irrelevantes’ para um número cada vez maior de pessoas. 

A tarefa da ‘tradução’ neoliberal, porém, usa a sociologia de um 
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modo peculiar. Ela converte os dados sociológicos, de 

afirmações cognitivas em afirmações normativas, isto é, ela 

parte da constatação empírica de que certos estados de 

consciência prevalecem de fato na sociedade moderna para a 

afirmação epistemológica de que esses estados de consciência 

deveriam servir de critérios de validação para o teólogo. A 

possibilidade teórica de que o ‘defeito’ cognitivo esteja na 

consciência moderna e não na tradição religiosa é 

comumente ignorada nesse processo. (BERGER, 1985: 177) 

 
 

 
A aproximação e aceitação do pentecostalismo nos países em 

desenvolvimento são plasmadas, em grande medida, pela forma de agir das 

teologias políticas, sobretudo pela sua ligação com os segmentos de mulheres, 

pobres e negros. Isso se justifica ao passo que para os adeptos das teologias 

políticas, os agentes que protagonizam as lutas pelas causas libertadoras 

estão mais presentes nas igrejas pentecostais. 

 

 

2.2. As correntes do protestantismo no Brasil  

 

 

Nesse momento, problematizaremos como se deu o processo de 

inserção das correntes do protestantismo no Brasil. Convém ressaltar que o 

protestantismo beneficiou-se de sua associação intrínseca com a modernidade 

quando da sua chegada ao Brasil no século XIX. Em tese associava-se ao 

progresso das nações da Europa, antes influenciadas pela Reforma do século 

XVI e, de modo mais imediato, ao progresso representado pelos Estados 

Unidos. A agregação e correlação do binômio protestantismo e progresso 

persistiram ao longo do século XX e ainda hoje, é possível encontrar esse 

discurso na pauta de igrejas do protestantismo histórico, do pentecostalismo e 

do neopentecostalismo. 

Acerca do contexto de chegada do protestantismo no Brasil, Matos 

(2015) escreve: 

 

 

Em janeiro de 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, 
o príncipe-regente João decretou a abertura dos portos do Brasil às 
nações amigas. Em novembro, um novo decreto concedeu amplos 
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privilégios a imigrantes de qualquer nacionalidade ou religião. 
  
Em fevereiro de 1810, Portugal assinou com a Inglaterra tratados de 
Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação. Este último, em seu 
artigo 12, concedeu aos estrangeiros “perfeita liberdade de 
consciência” para praticarem sua fé. Tratava-se de uma tolerância 
limitada, porque vinha acompanhada da proibição de fazer prosélitos 
e de falar contra a religião oficial. Além disso, as capelas protestantes 
não teriam forma exterior de templo nem poderiam utilizar sinos. 
  
O primeiro capelão anglicano, Robert C. Crane, chegou em 1816. A 
primeira capela anglicana foi inaugurada no Rio de Janeiro em 26 de 
maio de 1822; seguiram-se outras nas principais cidades litorâneas. 
Outros estrangeiros protestantes que chegaram nos primeiros tempos 
foram americanos, suecos, dinamarqueses, escoceses, franceses e 
especialmente alemães e suíços, de tradição luterana e reformada. 
(MATOS, 2015: 4). 

 

 

O fato interessante desse início de processo de imigração de 

protestantes, e, por conseguinte, do protestantismo para o Brasil é que ela 

acabou criando condições que propiciaram o surgimento do protestantismo 

missionário no país, uma vez que no período do seu longo reinado D. Pedro II, 

protegeu as missões evangélicas de perseguições abertas e colocou as 

comunidades não-católicas sob o amparo das autoridades imperiais” 

De acordo com as teorizações de Matos, foi meio do protestantismo 

missionário que foram chegando as primeiras instituições e organizações 

protestantes que atuaram junto aos corpos de fiéis que estava se formando 

aqui no Brasil, tais como as sociedades bíblicas: Britânica e Estrangeira (1804) 

e Americana (1816). Havia duas traduções da Bíblia em português, uma 

protestante, feita pelo Rev. João Ferreira de Almeida (1628-1691), e outra 

católica, do padre Antônio Pereira de Figueiredo (1725-1797). Os primeiros 

agentes oficiais das sociedades bíblicas foram: da SBA, James C. Fletcher 

(1855); da SBBE, Richard Corfield (1856). Durante esse momento de chegada, 

os trabalhos dos vendedores de Bíblias e de literatura religiosa (colportores) 

foram importantes para o desenvolvimento das ações. A Igreja Metodista 

Episcopal foi à pioneira nas atividades missionárias em território brasileiro 

(1835-1841). Tendo como obreiros Fountain E. Pitts, Justin Spaulding e Daniel 

Parish Kidder. Eles foram responsáveis pela fundação da primeira escola 

dominical do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e, além disso, tornaram-se 

capelães da sociedade Americana dos Amigos dos Marinheiros, em 1828. 
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Os primeiros missionários da Igreja Presbiteriana foram Ashbel 

Green Simonton (1859), Alexander Latimer Blackford (1860) e Francis Joseph 

Christopher Schneider (1861). Os primeiros templos foram do Rio de Janeiro 

(1862), São Paulo (1865) e Brotas (1865).   

Na Igreja Batista, os primeiros missionários foram Thomas Jefferson 

Bowen e sua esposa (1859-1861), que não corresponderam às “expectativas” 

que os batistas colocavam no alcance das missões. Acerca da chegada dos 

batistas e dos episcopais no Brasil, Matos escreve: 

 

 

Em 1871, os imigrantes batistas de Santa Bárbara organizaram duas 
igrejas. Os primeiros missionários junto aos brasileiros foram William 
Buck Bagby, Zachary Clay Taylor e suas esposas (chegados em 
1881-1882). O primeiro membro e pastor batista brasileiro foi o ex-
padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que já estivera ligado aos 
metodistas. Em 1882 o grupo fundou a primeira igreja brasileira em 
Salvador, na Bahia. A Convenção Batista Brasileira foi criada em 
1907. 
A Igreja Protestante Episcopal foi a última das denominações 
históricas a iniciar trabalho missionário no Brasil. Um importante e 
controvertido precursor havia sido Richard Holden (1828-1886), que 
durante três anos atuou com poucos resultados no Pará e na Bahia 
(1861-1864). O trabalho permanente teve início em 1890 com James 
Watson Morris e Lucien Lee Kinsolving. Inspirados pela obra de 
Simonton e por um folheto sobre o Brasil, eles se estabeleceram em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um estado até então pouco 
ocupado por outras missões. Em 1899, Kinsolving tornou-se o 
primeiro bispo residente da Igreja Episcopal do Brasil. (MATOS, 2015: 
9). 

 

 

No período republicano foi efetivado o decreto nº 119-A, no dia 7 de 

janeiro de 1890, que consolidou a separação entre o Estado e a Igreja e 

acabou permitindo a plena liberdade de culto em território brasileiro. Nesse 

momento, a Igreja Católica, que detinha a preferência da grande maioria dos 

fiéis brasileiros passou a ter algumas preocupações. A partir de então iniciou o 

fortalecimento da sua estrutura interna com a criação dioceses, arquidioceses e 

a fundação de seminários que formariam mais membros para o clero. Além 

disso, a igreja continuou em firme oposição contra a modernidade, o 

protestantismo, a maçonaria e outros movimentos. Segundo Matos: 
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Dois grandes líderes foram especialmente influentes nesse esforço 
renovador: primeiro, o padre Júlio Maria, que desde 1890 até sua 
morte em 1916 foi muito ativo como pregador e escritor, visando 
mobilizar a igreja e tornar o Brasil verdadeiramente católico. Ainda 
mais notável foi D. Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882-1942), o 
líder responsável pela orientação e mobilização da Igreja Católica 
brasileira na primeira metade do século 20, como arcebispo de Olinda 
e Recife (1916-21), coadjutor no Rio de Janeiro (1921-30) e cardeal 
arcebispo do Rio até a sua morte. 
Em 1925, D. Leme propôs emendas à constituição que dariam 
reconhecimento oficial à Igreja Católica como a religião dos brasileiros 
e permitiriam a educação religiosa nas escolas públicas. As 
chamadas “emendas Plínio Marques” enfrentaram a vigorosa 
oposição dos protestantes, maçons, espíritas e da imprensa, sendo 
eventualmente rejeitadas. Todavia, mediante um decreto de abril de 
1930, Getúlio Vargas permitiu o ensino religioso nas escolas. Por fim, 
a Constituição de 1934 incluiu todas as exigências católicas, sem 
oficializar o catolicismo. O Centro Dom Vital, cujos líderes iniciais 
foram Jackson de Figueiredo e Alceu de Amoroso Lima, deu 
continuidade à luta pela ascendência católica. A agenda da Liga 
Eleitoral Católica incluía tópicos como a oficialização do catolicismo, o 
casamento religioso, o ensino religioso nas escolas públicas, 
capelanias católicas nas forças armadas e sindicatos católicos. 
Também foram realizadas campanhas contra as missões estrangeiras 
protestantes. (MATOS, 2015: 10). 

 

 

A relação entre Católicos e Protestantes, de acordo com as 

teorizações de Matos (2015), era marcada por tensões. Os protestantes 

tomaram algumas atitudes perante a reação católica. Criaram uma frente de 

união contra o catolicismo, principalmente por meio da entidade conhecida 

como Aliança Evangélica criada inicialmente na Inglaterra (1846) e nos Estados 

Unidos (1867). A Aliança Evangélica brasileira surgiu em São Paulo, em julho 

de 1903, tendo como presidente Hugh C. Tucker (metodista) e como secretário 

F. P. Soren (batista). Todavia, o Congresso do Panamá e a subsequente 

Conferência do Rio de Janeiro, em 1916, revelaram atitudes divergentes em 

relação ao catolicismo, sendo alguns elementos, principalmente norte-

americanos, favoráveis a uma aproximação e mesmo colaboração com a igreja 

católica. Um dos aspectos mais discutidos foi o rebatismo ou não de católicos 

convertidos à fé evangélica. Esse período também foi marcado pelo 

recrudescimento de perseguições contra os protestantes em muitos lugares do 

Brasil. Em 1920, a Comissão Brasileira de Cooperação, sob a liderança do 

Rev. Erasmo de Carvalho Braga (1877-1932) buscou unir as igrejas 

evangélicas na pauta da manutenção dos seus direitos e no exercício de um 

testemunho profético junto à sociedade brasileira. Esse esforço teve 
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andamento até os anos 60 na Confederação Evangélica do Brasil. Após 1964, 

o relacionamento das igrejas evangélicas e da Igreja Católica com o estado 

brasileiro tomaram rumos por vezes diametralmente opostos, cujas 

consequências se fazem sentir até os dias de hoje. 

No início do século XX, o protestantismo brasileiro foi influenciado 

por algumas correntes teológicas norte-americanas, tais como o evangelho 

social, o movimento ecumênico e o fundamentalismo. Baseado nos dois 

primeiros surgiu um esforço cooperativo entre as igrejas históricas, como líder o 

Rev. Erasmo Braga, secretário da Comissão Brasileira de Cooperação (1917). 

Essa instituição uniu-se à Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil e ao 

Conselho Nacional de Educação Religiosa no ano de 1934 para formar a 

Confederação Evangélica do Brasil (CEB). A partir do terceiro quartel do século 

XX, a CEB trabalhou na criação da Comissão de Igreja e Sociedade (1955), 

posteriormente denominada Setor de Responsabilidade Social da Igreja. Sua 

quarta reunião (Conferência do Nordeste) ocorrida em Recife em 1962, teve 

como tema norteador “Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro”. Seus 

líderes foram Carlos Cunha, Almir dos Santos e Waldo César. 

O movimento ecumênico surgiu com a Conferência Missionária 

Mundial (1910), em Edimburgo, na Escócia, e originou o Concílio Missionário 

Internacional (1921). Cabe dizer que o espírito denominacional suplantou o 

ecumenismo. Reily (1993) esclarece que O ecumenismo no Brasil foi muito 

mais um projeto dos missionários e das sociedades missionárias do que dos 

brasileiros. Além de algumas igrejas históricas, opuseram-se ao ecumenismo 

os grupos pentecostais, as “missões de fé” e “missões indenominacionais”, e o 

movimento fundamentalista de Carl McIntire. 

Discutindo mais enfaticamente o processo de inserção das correntes 

do protestantismo aqui no Brasil, convencionamos dividir essa etapa em dois 

momentos: A priori abordaremos como ocorreu de chegada das denominações 

históricas e, a posteriori, como se deu o processo de chegada das 

denominações pentecostais e neopentecostais. É importante esclarecer que as 

“ondas” de consolidação das denominações históricas podem ser analisadas 

também em dois momentos, o primeiro entre os anos de 1889-1964 e o 

segundo após 1964 (ano do Golpe militar no Brasil). Já as pentecostais datam 

a sua inserção a partir de 1910. 
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Dentre as denominações históricas, a primeira plenamente 

constituída no território brasileiro – sem influência direta de juntas missionárias 

– foi a igreja Congregacional. Até 1913, foram organizadas somente treze 

igrejas congregacionais autônomas no Brasil das quais oito foram oriundas da 

Igreja Fluminense: Pernambucana (1873), Passa Três (1897), Niterói (1899), 

Encantado (1903), Paranaguá, Paracambi e Santista (1912), Paulistana (1913), 

e três da Igreja Pernambucana: Vitória (1905), Jaboatão (1905) e Monte Alegre 

(1912). Segundo Matos: 

 

 

(...) Em julho de 1913, essas igrejas se reuniram em 1ª Convenção 
Geral, no Rio de Janeiro. Daí até 1942, a denominação mudou de 
nome dez vezes. 
Os ingleses fundaram missões para atuar na América do Sul: Help for 
Brazil (criada em 1892 por iniciativa de Sarah Kalley e 
outros), South American Evangelical Mission (Argentina) 
e Regions Beyond Missionary Union (Peru). Após a Conferência de 
Edimburgo (1910), essas missões vieram a constituir a União 
Evangélica Sul-Americana – UESA (1911). Dos seus esforços, surgiu 
no Brasil a Igreja Cristã Evangélica. 
Os congregacionais uniram-se à Igreja Cristã Evangélica em 1942, 
formando a União das Igrejas Congregacionais e Cristãs do Brasil. 
Separaram-se em 1969, tomando o nome de União das Igrejas 
Evangélicas Congregacionais do Brasil. A outra ala dividiu-se em 
duas: Igreja Cristã Evangélica no Brasil (Anápolis) e Igreja Cristã 
Evangélica do Brasil (São Paulo). (MATOS, 2015: 8). 

 

 

Outra importante igreja – a Presbiteriana - obteve sua instituição 

formal no ano de 1888, através da criação do Sínodo Presbiteriano. Com o 

episódio de crise entre 1892-1903, envolvendo questões envolvendo questões 

de ordem missionária e educativa, houve uma cisão que resultou na fundação 

da Igreja Presbiteriana Independente. Ainda no primeiro quartel do século XX 

ocorreu a criação da Assembleia Geral (1910) e o acordo de cooperação entre 

a Igreja e as missões americanas, denominado Brazil Plan (1917). Após a 

Constituição de 1937, a Assembleia Geral foi convertida em Supremo Concílio. 

Em 1955 é criado o Conselho Interpresbiteriano, responsável pela gerência das 

relações da igreja com as missões americanas e juntas missionárias nos 

Estados Unidos. 

A Igreja Presbiteriana passou por ramificações dentro da sua 

estrutura, fazendo com que surgissem outras vertentes denominacionais, como 
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a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana Conservadora. 

Acerca dessas denominações, Matos escreve: 

 

 

Essa igreja surgiu em 1903 como uma denominação totalmente 
nacional, sem qualquer vinculação com igrejas estrangeiras. Resultou 
do projeto nacionalista de Eduardo Carlos Pereira (1856-1923). Em 
1907 tinha 56 igrejas e 4.200 membros comungantes. Fundou um 
seminário em São Paulo. Em 1908 foi instalado o Sínodo, inicialmente 
com três presbitérios. Mais tarde, em 1957, foi criado o Supremo 
Concílio, com três sínodos, dez presbitérios, 189 igrejas locais e 105 
pastores. Seu jornal oficial era O Estandarte, fundado em 1893. Após 
o Congresso do Panamá (1916), a IPI aproximou-se da IPB e das 
outras igrejas evangélicas. A partir de 1930, surgiu um movimento de 
intelectuais (entre eles o Rev. Eduardo Pereira de Magalhães, neto de 
Eduardo Carlos Pereira) que pretendia reformar a liturgia, certos 
costumes eclesiásticos e até mesmo a Confissão de Fé. A questão 
eclodiu no Sínodo de 1938. Um grupo organizou a Liga 
Conservadora, liderada pelo Rev. Bento Ferraz. A elite liberal retirou-
se da IPI em 1942 e formou a Igreja Cristã de São Paulo. 
A Igreja Presbiteriana Conservadora foi fundada pelos membros da 
Liga Conservadora em 1940. Em 1957, contava com mais de vinte 
igrejas, em quatro estados, e tinha um seminário. Seu órgão oficial 
é O Presbiteriano Conservador. Filiou-se à Aliança Latino-Americana 
de Igrejas Cristãs e à Confederação de Igreja Evangélicas 
Fundamentalistas do Brasil. (MATOS, 2015: 8-9). 

 

 

Ainda nesta investigação das etapas de chegada do protestantismo 

no Brasil, situamos as igrejas Metodistas, Batista, Luterana e Episcopal. A 

Igreja Metodista começou a ser germinada no Brasil em 1886 na Conferência 

Anual Metodista ocorrida na cidade do Rio de Janeiro que contou com a 

presença de apenas três missionários e é considerada a menor conferência 

anual já realizada pelo metodismo. Apesar da pequena repercussão, a 

conferência foi importante para a implementação e consolidação da Igreja 

Metodista do Brasil que se deu no ano de 1930 na Igreja Metodista Central de 

São Paulo. 

O processo de chegada dos Batistas foi iniciado em Salvador na 

Primeira Igreja Batista da Bahia em 1907, na ocasião, foi aprovada a 

Constituição Provisória das Igrejas Batistas do Brasil. Já a Igreja Luterana 

surgiu em 1905 com teor confessional. Sobre a chegada das Igrejas Luterana e 

Episcopal no Brasil, Matos escreve: 
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Em 1949 os quatro sínodos se organizaram em Federação Sinodal, a 
Igreja Luterana propriamente dita. No ano seguinte a igreja solicitou 
admissão ao Conselho Mundial de Igrejas e em 1954 adotou o nome 
de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). A 
Igreja Luterana filiou-se à Confederação Evangélica do Brasil em 
1959. 
Uma Convocação especial reunida em Porto Alegre em 30 de maio 
de 1898 definiu a relação formal entre a missão e a Igreja Episcopal 
dos Estados Unidos e elegeu Lucien Lee Kinsolving como o primeiro 
bispo residente da igreja brasileira. Ele foi sagrado bispo em Nova 
York em 6 de janeiro de 1899) e foi o único bispo episcopal no Brasil 
até 1925. O primeiro bispo brasileiro foi Athalício Theodoro Pithan, 
sagrado em 21 de abril de 1940. 
Em abril de 1952, foi instalado o Sínodo da Igreja Episcopal Brasileira, 
contando com três bispos: Athalício T. Pithan, Luís Chester Melcher e 
Egmont Machado Krischke. Em 25 de abril de 1965 a Igreja Episcopal 
do Brasil obteve da igreja-mãe sua plena emancipação administrativa 
e passou a ser uma província autônoma da Comunhão Anglicana. 
Logo em seguida, filiou-se ao CMI. (MATOS, 2015: 10). 

 

 

Como citamos em parágrafos anteriores, após o ano de 1964 as 

denominações protestantes passaram por rearranjos na sua forma de atuar na 

sociedade. Nesse contexto, a Igreja Presbiteriana foi pautada por duas 

questões, o ecumenismo e a postura social. Houve reações e as preocupações 

fundamentais do período foram a ortodoxia, a evangelização e a rejeição do 

ecumenismo. Multiplicaram-se os processos contra pastores, igrejas locais e 

concílios. Surgiram grupos dissidentes, como o Presbitério de São Paulo e a 

Aliança de Igrejas Reformadas (1974), por defenderem a flexibilidade 

doutrinária.  

Ainda durante o regime militar, Matos (2011) comenta que os 

batistas tiveram uma ênfase evangelística, realizando grandes campanhas. 

Billy Graham pregou no Maracanã durante o X Congresso da Aliança Batista 

Mundial (julho de 1960). O pastor João Filson Soren, da 1ª Igreja Batista do 

Rio, foi eleito presidente da Aliança Mundial. Em 1965 foi realizada a 

Campanha Nacional de Evangelização como uma resposta ao golpe de 1964. 

Seu lema foi “Cristo, a Única Esperança”, indicado que soluções meramente 

políticas eram insuficientes. Seu coordenador foi o pastor Rubens Lopes, da 

Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Houve ainda a Campanha das 

Américas (1967-1970) e a Cruzada Billy Graham, no Rio de Janeiro, em 1974, 

soba presidência do pastor o pastor Nilson do Amaral Fanini. Além disso, 
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houve também uma Campanha Nacional de Evangelização em 1978-1980. 

Sobre os Metodistas e luteranos do pós 1964 Matos escreve que: 

 

 

Os universitários e estudantes de teologia pleiteavam uma igreja mais 
voltada para a ação social e a política. A ênfase na justiça social 
dominou a Junta Geral de Ação Social (Robert Davis, Almir dos 
Santos) e a Faculdade de Teologia. Dom Helder Câmara paraninfou a 
turma de 1967. No ano seguinte, uma greve levou ao fechamento da 
Faculdade e à sua reestruturação. 
 
De 1968 em diante a igreja voltou-se para problemas internos como o 
regionalismo. Em 1971 cada um dos seis concílios regionais elegeu, 
pela primeira vez, o seu próprio bispo (os bispos sempre tinham sido 
eleitos no Concílio Geral, como superintendentes gerais da igreja) e 
surgiram vários seminários regionais. Essa tendência perdurou até 
1978. 
 
Nos anos 70 a IMB investiu na educação superior. No campus da 
antiga Faculdade de Teologia surgiu o Instituto Metodista de Ensino 
Superior e em 1975 o Instituto Piracicabano (fundado em 1881) foi 
transformado em Universidade Metodista de Piracicaba. Em 1982 foi 
elaborado o Plano Nacional de Educação Metodista, cuja 
fundamentação deu ênfase ao conceito do Reino de Deus e à teologia 
da libertação. 
Em 1968, os quatro sínodos, originalmente independentes um do 
outro, integraram-se em definitivo na IECLB, aceitando uma nova 
constituição. No VII Concílio Geral (outubro de 1970) foi aprovado 
unanimemente o “Manifesto de Curitiba,” contendo o posicionamento 
político-social da igreja. Esse manifesto foi entregue ao presidente 
Emílio Médici por três pastores. Em 1975 entrou em vigor a reforma 
do currículo da faculdade de teologia de São Leopoldo, refletindo as 
prioridades da igreja. (MATOS, 2015: 11). 

 

 

A implementação do pentecostalismo e do neopentecostalismo se 

deu através de três ondas, a saber: décadas de 1910-1940: chegada 

simultânea da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, que 

mantiveram a hegemonia do campo pentecostal brasileiro por 40 anos; 

décadas de 1950-1960: processo de fragmentação do pentecostalismo e 

surgimento de novas denominações – Evangelho Quadrangular, Brasil Para 

Cristo e Deus é Amor; anos 70 e 80: advento do neopentecostalismo – Igreja 

Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus e outras. 

Matos sintetiza o histórico fundacional dessas denominações da seguinte 

maneira: 
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Congregação Cristã no Brasil: fundada pelo italiano Luigi Francescon 
(1866-1964). Radicado em Chicago, foi membro da Igreja 
Presbiteriana Italiana e aderiu ao pentecostalismo em 1907. Em 1910 
(março-setembro) visitou o Brasil e iniciou as primeiras igrejas em 
Santo Antonio da Platina (PR) e São Paulo, entre imigrantes italianos. 
Veio 11 vezes ao Brasil até 1948. Em 1940, o movimento tinha 305 
“casas de oração” e dez anos mais tarde 815. 
Assembléia de Deus: teve como fundadores os suecos Daniel Berg 
(1885-1963) e Gunnar Vingren (1879-1933). Batistas de origem, eles 
abraçaram o pentecostalismo em 1909. Conheceram-se numa 
conferência pentecostal em Chicago. Assim como Luigi Francescon, 
Berg foi influenciado pelo pastor batista William H. Durham, que 
participou do avivamento de Los Angeles (1906). Sentindo-se 
chamados para trabalhar no Brasil, chegaram a Belém em novembro 
de 1910. Seus primeiros adeptos foram membros de uma igreja 
batista com a qual colaboraram. 
Igreja do Evangelho Quadrangular: fundada nos Estados Unidos pela 
evangelista Aimee Semple McPherson (1890-1944). O missionário 
Harold Williams fundou a primeira IEQ do Brasil em novembro de 
1951, em São João da Boa Vista. Em 1953 teve início a Cruzada 
Nacional de Evangelização, sendo Raymond Boatright o principal 
evangelista. A igreja enfatiza quatro aspectos do ministério de Cristo: 
aquele que salva, batiza com o Espírito Santo, cura e virá outra vez. 
As mulheres podem exercer o ministério pastoral. 
Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo: fundada por 
Manoel de Mello, um evangelista da Assembléia de Deus que depois 
tornou-se pastor da IEQ. Separou-se da Cruzada Nacional de 
Evangelização em 1956, organizando a campanha “O Brasil para 
Cristo”, da qual surgiu a igreja. Filiou-se ao CMI em 1969 (desligou-se 
em 1986). Em 1979 inaugurou seu grande templo em São Paulo, 
sendo orador oficial Philip Potter, secretário-geral do CMI. Esteve 
presente o cardeal arcebispo de São Paulo, Paulo Evaristo Arns. 
Manoel de Mello morreu em 1990. 
Igreja Deus é Amor: fundada por David Miranda (nascido em 1936), 
filho de um agricultor do Paraná. Vindo para São Paulo, converteu-se 
numa pequena igreja pentecostal e em 1962 fundou sua igreja em 
Vila Maria. Logo transferiu-se para o centro da cidade (Praça João 
Mendes). Em 1979, foi adquirida a “sede mundial” na Baixada do 
Glicério, o maior templo evangélico do Brasil, com capacidade para 
dez mil pessoas. Em 1991 a igreja afirmava ter 5.458 templos, 15.755 
obreiros e 581 horas diárias em rádios, bem como estar presente em 
17 países (principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina). 
Igreja Universal do Reino de Deus: fundada por Edir Macedo (nascido 
em 1944), filho de um comerciante fluminense. Trabalhou por 16 anos 
na Loteria do Estado, período no qual subiu de contínuo para um 
posto administrativo. De origem católica, ingressou na Igreja de Nova 
Vida na adolescência. Deixou essa igreja para fundar a sua própria, 
inicialmente denominada Igreja da Bênção. Em 1977 deixou o 
emprego público para dedicar-se ao trabalho religioso. Nesse mesmo 
ano surgiu o nome IURD e o primeiro programa de rádio. Macedo 
viveu nos Estados Unidos de 1986 a 1989. Quando voltou ao Brasil, 
transferiu a sede da igreja para São Paulo e adquiriu a Rede Record 
de Televisão. Em 1990 a IURD elegeu três deputados federais. 
Macedo esteve preso por doze dias em 1992, sob a acusação de 
estelionato, charlatanismo e curandeirismo. (MATOS, 2015: 10-11). 
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Mariano (2012) problematiza algumas formas pelas quais podemos 

caracterizar e como que devemos entender as denominações protestantes 

escrevendo: 

 

 

Para simplificar, os pentecostais, diferentemente dos protestantes 
históricos, acreditam que Deus, por intermédio do Espírito Santo e em 
nome de Cristo, continua a agir da mesma forma que no cristianismo 
primitivo, curando enfermos, expulsando demônios, distribuindo 
bênçãos e dons espirituais, realizando milagres, dialogando com seus 
servos, concedendo infinitas amostras concretas de Seu supremo 
poder e inigualável bondade. (MARIANO, 1999: 10). 

 

 

Cumpre dizer que na perspectiva de Mariano, o neopentecostalismo 

é a terceira tipologia das formações pentecostais, que segundo ele são 

compostas antes pelo pentecostalismo clássico, cuja ênfase doutrinária estava 

no “falar outras línguas” e o deuteropentecostalismo, cuja ênfase doutrinária 

estava na mensagem da cura divina, respectivamente. Dentro dessa 

perspectiva constata-se que o pentecostalismo brasileiro, de fato, nunca foi 

homogêneo, muito embora sempre tenha havido pontos de ordenação em 

nesse campo do protestantismo. 

A partir da década de 1990, os pentecostais passam a crescer 

vertiginosamente em termos numéricos, segundo os dados do Censo 

demográfico de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 1991. 

Porém esse crescimento não de forma simétrica com as denominações da 

matriz do protestantismo histórico. No seu estudo Mariano observa: 

 

 

O Censo de 1980, o primeiro a separar os protestantes dos 
pentecostais, ainda apontava os protestantes históricos, na época 
com 51% como maioria. Já no Censo seguinte, de 1991, cujos dados 
vieram a público só em 1996, o IBGE revelou que os pentecostais 
representavam 65,1% do protestantismo nacional. Segundo pesquisa 
do Datafolha feita entre 15 de agosto e 5 de setembro de 1994, com 
amostra de 20.993 eleitores distribuídos pelo Brasil, os pentecostais 
já seriam 76% dos evangélicos. A estagnação das igrejas 
protestantes históricas que entre 1980 e 1991 cresceram apenas 
9,1% quase três vezes menos que o crescimento populacional, 
contribuiu para o seu declínio e inferioridade numéricos. Mais decisivo 
para essa virada foi a acentuado crescimento pentecostal: 111,7%. 
Taxa que provavelmente foi ainda maior , visto que o IBGE, ao não 
identifica a filiação – pentecostal ou protestante – de 621.306 
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evangélicos, optou por enquadrá-los na categoria “cristã reformada 
não-determinada”. (MARIANO, 1999: 10-11). 

 

 

Com base nesses dados apontados por Mariano, é perceptível que o 

considerável crescimento no número dos evangélicos nas últimas três décadas 

se deve, em grande parte, ao aumento acelerado da quantidade de novas 

igrejas e fiéis pentecostais. Segundo Mariano, esse notável crescimento 

ocorreu, sobretudo, entre os estratos mais pobres e menos escolarizados da 

população, mas não dar conta de explicar a complexidade social que envolve o 

aumento dessas denominações, dado que: 

 

 

Com o propósito de superar precárias condições de existência, 
organizar a vida, encontrar sentido, alento e esperança diante de 
situação tão desesperadora, os estratos mais pobres, mais sofridos, 
mais escuros e menos escolarizados da população, isto é, os 
marginalizados – distantes do catolicismo oficial, alheio a sindicatos, 
desconfiados de partidos e abandonados à própria sorte pelos 
poderes públicos -, têm optado voluntária e preferencialmente pelas 
igrejas pentecostais. Nelas, encontram receptividade, apoio 
terapêutico-espiritual e, em alguns casos, solidariedade material. A 
correlação existente entre pobreza e pentecostalismo, entretanto, não 
explica os motivos de expansão desta religião, nem muito menos as 
razões do crescimento desigual das diferentes igrejas. Pesquisas 
aprofundadas a esse respeito ainda estão por fazer. (MARIANO, 
1999: 12, grifos nossos). 

 

 

Dentro do cenário de chegada e relacionamento do protestantismo 

face à sociedade explanado até aqui, cabe dizer que o quadro religioso 

brasileiro passou por contundentes mudanças que vai desde o 

enfraquecimento da hegemonia católica ao fortalecimento institucional e 

demográfico do protestantismo (principalmente o pentecostalismo) que 

ocasionou a diversificação das igrejas de matriz cristã. Essa pluralização e 

pulverização do campo religioso cristão no Brasil fomentaram e expandiram o 

mercado religioso, tanto de objetos materiais como de economia/estoque 

simbólico a serem consumidos pelos fiéis.  

No próximo momento do nosso trabalho, problematizaremos de 

forma mais acurada as origens e a continuidade do pluralismo 

religioso/denominacional no qual o cenário religioso brasileiro é plasmado. A 
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incursão nesse universo do pluralismo nos servirá de subsídio para as 

problematizações subsequentes, nas quais trataremos dos elementos 

missiológicos que pautam as ações das igrejas na atualidade e sua relação 

com as ideias de pensamento frágil e movimentos contra-hegemônicos. 

 

 

2.3. O pluralismo crescente 

 

 

Entre 1970 e 1990 o evangelicalismo começa a ganhar impulso 

paralelo à emergência do ecumenismo, da teologia da libertação e ao 

nascimento e declínio do projeto de identidade evangélica brasileira. Embora o 

movimento evangelical buscasse demarcar explicitamente sua fronteira em 

relação ao ecumenismo – e vice-versa – compartilhava com o movimento 

ecumênico tanto sua perspectiva de inserção sistemática e participação ativa 

no mundo moderno quanto sua proposta de construção de respostas cristãs 

para os dilemas e contradições da modernidade. 

 A construção discursiva dos temas da “evangelização do mundo” e 

da “evangelização do Brasil” como o objetivo comum de todas as igrejas 

evangélicas estabeleceu um parâmetro sólido de aproximação entre as 

denominações. As agências e movimentos evangelicais buscaram envolver os 

evangélicos tradicionais – sobretudo batistas e presbiterianos – e mobilizá-los 

em torno desse projeto.  

Os projetos e movimentos de evangelização disseminados pelo 

evangelicalismo a partir dos anos 1960 foram muito mais bem sucedidos em 

aproximar e promover diálogos entre as “bases” das igrejas protestantes no 

Brasil do que os esforços institucionais e oficiais do movimento ecumênico.  

Enquanto as reuniões e atividades ecumênicas costumavam ser vistas como 

liberais, pró-católicas, esquerdistas ou mesmo subversivas, os programas 

evangelicais parecia soar, ao mesmo tempo, consonantes com a modernidade 

e coerentes com os discursos tradicionais das denominações. 

Esses movimentos de evangelização estabelecidos pelo 

evangelicalismo, conforme Padilla (1995) fomentam algumas querelas de 

ordem doutrinária entre as igrejas, até que ocorre a primeira reunião da 
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Fraternidade Teológica Latino-Americana (FTL) no ano de 1970 em 

Cochabamba. A FTL foi o berço para a formação da chamada “teologia da 

missão integral”. A emergência de uma teologia evangelical latino-americana e 

sua influência no Congresso de Evangelização Mundial de Lausanne, em 1974, 

foram fundamentais para o surgimento de um importante deslocamento no 

conceito de “evangelização”, o qual provocou uma mudança significativa no 

discurso, na identidade e na articulação prática do movimento evangelical, 

especialmente na América Latina. A perspectiva da “missão integral” – ou da 

“missão holística” – apresentava muitas convergências com as teologias 

críticas que vinham sendo produzidas no campo ecumênico e no cristianismo 

da libertação no mesmo período. Reafirmava a necessidade da participação 

responsável e do engajamento crítico com o mundo moderno e assumia 

claramente um compromisso militante com os ideais humanistas como a paz, a 

justiça social, a liberdade política e os direitos humanos.  

No Brasil, os evangélicos passaram a sair da “sombra” da ditadura 

incorporando expectativas e mobilizações da população em geral. A partir daí 

puderam por maior liberdade de culto e tratamento igual aos católicos no que 

concerne ao estado, além disso, vislumbraram a possibilidade de participar 

mais concretamente nos rumos do país. Para Oliveira (2009): 

 

 

O único problema, contudo, era definir quem ou o que eram os 
“protestantes” ou “evangélicos” e o que eles 180 queriam.  A 
identificação de praticamente todos os protestantes – incluindo 
históricos, independentes e pentecostais de vários matizes – sob o 
mesmo título de “evangélicos” era principalmente uma herança ou 
influência dos grandes movimentos de evangelização e do discurso 
evangelical sobre o objetivo comum e a unidade espiritual dos 
evangélicos. Na prática, todavia, a grande maioria das denominações 
e organizações evangélicas havia desenvolvido lógicas e práticas 
religiosas voltadas quase exclusivamente para suas próprias 
demandas de manutenção ou crescimento. Como iriam se posicionar 
ou o que teriam a dizer fora de seus muros e paredes, para além de 
“entre” ou de “seja bem vindo”?  Se não tinham nada a dizer, qual o 
sentido de sua mensagem ou mobilização? O movimento evangelical 
estava numa posição privilegiada para lidar com esse dilema.  
Enquanto os ecumênicos haviam se exilado – simbólica e/ou 
literalmente – entre elites intelectuais e/ou organismos internacionais, 
e haviam perdido praticamente qualquer contato com a realidade e a 
linguagem das bases protestantes. Os evangelicais estavam 
inseridos organicamente em quase todas as denominações e 
vertentes, ocupavam uma posição estratégica na formação das novas 
gerações de líderes, através da ABU, e eram capazes de dialogar 
com todos os grupos, mesmo com os pentecostais e 
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neopentecostais.  Além disso, os evangelicais haviam desenvolvido 
uma experiência prática na articulação entre os grupos 
denominacionais, possuíam formação intelectual, capacidade técnica 
e mentalidade estratégica para planejar e gerir grandes eventos e 
projetos, estavam igualmente articulados nacional e 
internacionalmente e, acima de tudo, já apresentavam um discurso 
voltado para a aproximação e o diálogo com a cultura e a sociedade 
moderna. (OLIVEIRA, 2009: 179-180). 

 

 

Oliveira ainda aponta que foi nesse contexto de busca por uma 

afirmação de identidade e de uma ética pública que dialogasse com a cultura e 

a sociedade moderna que ocorreu em 1983 o primeiro Congresso Brasileiro de 

Evangelização (CBE I), na cidade de Belo Horizonte-MG. O Congresso reuniu 

pastores e líderes eclesiais nacionais e regionais de variadas denominações 

históricas e pentecostais. O autor escreve: 

 

 

 O projeto evangelical de construção e/ou consolidação de uma 
identidade evangélica brasileira, entretanto, começa a demonstrar 
seus primeiros sinais de fraqueza ainda nos anos 1980, quando os 
evangelicais começam a perceber mais claramente que outros 
“evangélicos” traziam suas próprias concepções sobre a igreja, o 
mundo e a identidade cristã. E que não se adequariam fácil e 
docilmente ao discurso evangelical humanista e pequeno burguês 
sobre “ética”, “responsabilidade cristã”, “direitos humanos”, 
“contextualização cultural” etc. As grandes lideranças 
denominacionais e, sobretudo, os pregadores dos novos movimentos 
pentecostais, que mantinham um comando e uma influência 
expressiva em seus próprios grupos e/ou correntes, não estavam 
dispostos a adaptar-se gratuitamente à agenda, à linguagem, aos 
pudores ou aos projetos evangelicais. A primeira evidência patente 
dessa crise é percebida quando eclodem as discussões sobre a 
eleição e a atuação dos “representantes evangélicos” na Assembléia 
Nacional Constituinte (1986-88).  
Para os evangelicais, a participação na Constituinte era um momento 
crucial para que os evangélicos demonstrassem uma ética 
diferenciada e apresentassem uma contribuição positiva para a 
reconstrução da democracia e para o progresso social do país. Os 
conservadores e (neo)pentecostais, por sua vez, viram como 
justificativa para romper com o declarado “apoliticismo”, novamente, o 
temor da perda de direitos religiosos e a busca de um maior 
reconhecimento – senão favorecimento – do Estado na nova 
constituição. Assim, pela primeira vez, os representantes evangélicos 
foram eleitos em número significativo para a Constituinte, a maioria 
com o apoio de suas denominações. O problema é que a maior parte 
dos deputados evangélicos desenvolveu uma atuação visivelmente 
fisiológica, adotou uma postura irresponsável em relação a debates 
sociais relevantes e envolveu-se em escândalos de corrupção e troca 
de favores. (OLIVEIRA, 2009: 183-184). 
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Dentro desse quadro, os líderes mais expressivos entre os 

evangelicais passaram a ter uma postura crítica em relação aos envolvidos nas 

discussões acerca da Constituinte, criticando inclusive a sua legitimidade 

enquanto representantes do povo. Freston (1994) esclarece que a partir de 

1991 foi criada a Associação Evangélica Brasileira (AEVB), tendo sido indicado 

como o seu primeiro presidente o Pastor Caio Fábio. Apesar de haver 

representantes de igrejas neopentecostais já no início da Associação, a Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), acabou ficando de fora do processo de 

articulação da associação, esse fato fez com que o líder da IURD (Bispo Edir 

Macedo) e Caio Fábio começassem a representar duas modulações 

polarizadas de “identidade” evangélica, a partir dos anos 1990. Houve várias 

tensões e embates, inclusive com o uso de imprensa da mídia aberta. Essas 

divergências ganharam notoriedade, sobretudo pelo fato da IURD ter ampliado 

o seu poder de influência no campo político e midiático. 

Tendo em vista a aparência fenomênica dos fatos sócio-históricos e 

problemáticas sociológicas até aqui relatados, nos permite verificar que a 

fragilidade das alianças e articulações construídas pela AEVB, por outro lado, 

limitava as ações de Caio Fábio e do movimento evangelical, dificultando 

visivelmente o desenvolvimento de posições, reflexões e/ou projetos mais 

concretos. Além disso, a procura por alternativas para a promoção e 

rearticulação de um discurso cristão relevante no mundo contemporâneo, 

através do qual confronte o individualismo e a indiferença sem que para isso 

precise ser ou tornar-se arbitrário e/ou opressivo, mostra-se como uma das 

questões cruciais para os movimentos cristãos críticos na atualidade. Essa 

busca torna-se mais complexa e desafiadora, nesse caso, na medida em que 

“novas” proposições, discursos, movimentos e identidades cristãs surgem se 

apresentam e participam ativamente nesse debate, ensejando novos 

rearranjos, fronteiras simbólicas e possibilidades de articulação até então 

praticamente inconcebíveis e incogitáveis. 

O processo de pluralização abordado num ponto de vista weberiano 

seria o efeito da crescente distinção e circunscrição da esfera religiosa frente à 

esfera pública e, por conseguinte, do rompimento ao monopólio das religiões 

tradicionais, e da racionalização e individualização das escolhas religiosas dos 

sujeitos nas sociedades modernas. O indivíduo é livre para fazer suas próprias 
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escolhas religiosas, em acordo com o critério que lhe conviesse. Às igrejas, ou 

agências religiosas, caberia a tarefa de se adaptar às “leis do mercado” para 

conquistarem fiéis/consumidores e sustentarem a viabilidade de seu produto de 

estoques simbólicos. O contexto do pluralismo religioso não é traduzido pela 

ausência ou pela livre concorrência de modelos identitários das religiões,é 

plasmado pelos imaginários secularista e/ou pluralista contingentes e com 

dinâmicas específicas que reverberam no conjunto de ações das igrejas no 

campo simbólico. 

 

 

Para desenvolver uma compreensão consistente e aprofundada 
sobre a pluralização do campo religioso brasileiro, desse modo, não é 
suficiente estudar os diferentes grupos, organizações e movimentos 
que têm atuado nesse campo, em si mesmos. Nem sequer avaliar 
suas interações e seu relativo sucesso ou fracasso na concorrência 
por fiéis. É necessário analisar quais as condições que tornaram 
possível a constituição hegemônica de um imaginário religioso 
pluralista no Brasil, que características e dinâmicas específicas esse 
imaginário têm adquirido em nosso contexto, qual o perfil do 
pluralismo que ele passa a gerar e sustentar, e que desdobramentos 
essa formação hegemônica tem trazido e pode ainda trazer para o 
campo social mais amplo. (OLIVEIRA, 2009: 22-23). 

 

 

Ainda sobre o pluralismo e a hibridização denominacional7 

crescente, Mariano (1999) problematiza que: 

 

 

Até duas décadas atrás seria inconcebível que um crente pentecostal 
fosse ao templo para, em fervorosas correntes de oração semana 
após semana e por meio de barganhas cósmicas – tendo a igreja 
como intermediária e caixa registradora das transações -, desafiar a 
Deus com o fim de prosperar materialmente. Igualmente inimaginável 
seria convidar, além da clientela flutuante, crentes de denominações 
concorrentes para frequentar cultos nos quais eles, literalmente 
poderiam se proteger das investidas do Diabo e se libertar da 
possessão demoníaca. Dirigir-se a cultos para cantar e dançar ao 
som de bandas evangélicas de rock, funk, samba, lambada, axé 
music etc., imitando coreografias usuais em danceterias e shows 
profanos, incluindo aqueles indefectíveis saltos do palco para os 
braços da plateia, seria certamente uma hipótese ainda mais 
improvável. Não menos provável, porém, que a execução de 

                                                           
7
 Termo cunhado por mim para caracterizar a hibridização/mistura entre as missiologias e as modulações 

de culto presente em igrejas do Protestantismo histórico, pentecostal e neopentecostal no contexto de 

pensamento frágil da pós-modernidade. Problematizaremos esse termo de forma mais aprofundada no 

capítulo 3 deste trabalho. 



89 
 

concertos de rock evangélico – cujas atrações variam dos intérpretes 
de baladas melosas às duplas sertanejas, dos grupos de pagode às 
bandas de gospel inspiradas na sonoridade e no mesmo estilo 
agressivo das bandas trash e “metaleira” – em estádios de futebol e 
ginásios de esportes. 
(...) não há como negar as transformações pelas quais até mesmo 
essas denominações mais antigas tem passado. Mudanças que, no 
caso, abrangem o aburguesamento de pequenas parcelas de sua 
membresia, o processo de institucionalização denominacional 
conjugado á rotinização do carisma e à inevitável busca, pelas novas 
gerações de pastores e fiéis, de reconhecimento social, poder 
político, respeitabilidade confessional e de formação teológica em 
seminários e faculdades. (MARIANO, 1999: 7-8). 

 

 

Portanto, percebemos que no segundo quartel do século XX, 

sobretudo a partir da década de 1980, passa a ocorrer na tessitura social 

brasileira a contestação dos discursos hegemônicos unilaterais e não 

pluralistas no Brasil. Por conseguinte, nos próximos tópicos do trabalho, 

discutiremos de que modo essas contestações reverberaram para que 

houvessem rearranjos no campo religioso brasileiro, sobretudo o protestante, 

alterando o seu modo de agir na esfera pública. 
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3. CENÁRIO DO PROTESTANTISMO ENQUANTO PENSAMENTO FRÁGIL E 

PROCESSOS CONTRA-HEGEMÔNICOS. 

 

 

3.1. O Neopentecostalismo e sua crescente influência no cenário. 

 

 

O Neopentecostalismo emergiu como um novo movimento do 

pentecostalismo no quarto quartel do século XX, mas que rompia com as 

características tanto do pentecostalismo clássico como do protestantismo 

histórico. O contexto sócio-político brasileiro marcado pela influência da 

amenização da Guerra Fria, a redemocratização do país, o crescimento 

numérico e a integração do pentecostalismo a vida social e ao ativismo político 

tronou-se terreno fértil para que algumas lideranças e suas denominações 

iniciassem um processo de rompimento com a postura de rejeição ao mundo 

predominantes entre conservadores e alguns setores do pentecostalismo e, a 

partir daí, passaram e passaram a adotar uma pregação voltada para a 

possibilidade da conquista do sucesso e da vitória pessoal no próprio mundo.  

A mensagem da ascese intramundana foi bem recebida tanto entre 

as populações pobres, que almejavam a superação de sua condição 

econômica e social precária, quanto entre a classe média emergente, que 

vislumbrava a possibilidade – prometida pelo capitalismo moderno – de 

alcançar a riqueza e o destaque da alta sociedade. Para Oliveira (2009) 

Embora algumas igrejas sejam facilmente identificadas como focos principais 

do neopentecostalismo na atualidade – como a Igreja Universal (IURD) ou a 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo (IARC) – a influência e cissiparidade do 

movimento tem se disseminado por todas as vertentes do protestantismo e 

mesmo do catolicismo. As primeiras igrejas consideradas neopentecostais, no 

Brasil, surgiram a partir da influência da chamada segunda onda pentecostal 

entre os anos 1950-60. Como observa Freston (1996), três dos primeiros 

líderes neopentecostais brasileiros – Edir Macedo (IURD), R. R. Soares (Igreja 

Internacional da Graça de Deus) e Miguel Ângelo (Ministério Cristo Vive) – 

foram formados inicialmente na Igreja Nova Vida, que havia sido criada em 

1961 pelo Bispo Roberto McAlister, de origem canadense. McAlister era filho 
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de um pastor das Assembleias Pentecostais do Canadá, havia sido missionário 

na Ásia, no início dos anos 1950, e havia visitado o Brasil entre 1958-59, para 

pregar nas Assembleias de Deus e nas cruzadas da Igreja Quadrangular. Em 

1960 voltou ao país, se estabeleceu e começou a produzir um programa de 

rádio chamado “A voz da Nova Vida”. Iniciou a “Cruzada de Nova Vida” no 

auditório da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, e 

então fundou a “Igreja de Nova Vida”, a qual se tornou a primeira igreja 

pentecostal com sistema de governo episcopal no Brasil. Em 1978 começou a 

produzir um dos primeiros programas evangélicos nacionais de televisão, na 

TV Tupi, denominado “Coisas da Vida”. É importante ressaltar que 

acomodação do pentecostalismo na vida social e sua adaptação aos novos 

“meios de comunicação”, entre os anos 1950-60, não ocorreu – no contexto 

nacional e internacional – de forma gratuita, em um vazio. 

Cabe ressaltar que não obstante o movimento neopentecostal 

nascente desenvolver e articular práticas e missiologias religiosas próprias que 

o distanciaram do pentecostalismo clássico, esse distanciamento não implicou 

numa descontinuidade total com a tradição pentecostal. Em contraponto, versa 

sobre deslocamentos doutrinários que visavam produzir uma acomodação da 

herança pentecostal às lógicas dominantes da sociedade atual. É por meio 

dessa herança pentecostal que os neopentecostais facilitaram sua inserção e 

disseminação no campo protestante. 

Oliveira (2009) traz em suas problematizações a ideia de que a 

inscrição midiática e nacionalista da segunda onda pentecostal modernizou e 

provocou uma maior abertura dos discursos pentecostais diante da realidade 

social, mas, não teve condições de construir – por razões diversas – uma 

rearticulação ampla e coerente de seu discurso no contexto dessa realidade. A 

articulação prematura com a teologia do movimento da fé forneceu à Igreja 

Nova Vida um discurso inovador e atrativo para a classe média emergente nos 

anos 1960-70, mas, seu aspecto sofisticado e elitista restringia o alcance de 

seu público e também seu apelo em relação a outros grupos pentecostais. Em 

meados dos anos 1970, todavia, um grupo liderado por R. R. Soares e por seu 

cunhado Edir Macedo deixa a denominação, percebendo aparentemente os 

limites formais da proposta da Nova Vida e vislumbrando, ao mesmo tempo, 

um potencial maior para seu discurso. O grupo funda inicialmente a “Cruzada 
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do Caminho Eterno” – com um perfil fortemente popular– que viria a se tornar a 

“Igreja da Benção” e, posteriormente, em 1977, a “Igreja Universal do Reino de 

Deus”. 

O modelo de discurso religioso adotado por Macedo, Soares e 

outras lideranças neopentecostais, a partir do final da década de 1970, era 

baseado nos princípios teológicos do “movimento da fé”, entretanto, não se 

restringia a essa perspectiva. Outro eixo articulador importante na conjuntura 

das lógicas e práticas propaladas pelo neopentecostalismo é fornecido pela 

noção de “batalha espiritual”. Essa noção foi disseminada no meio evangélico 

brasileiro por meio do “movimento da batalha espiritual” – que também recebeu 

a alcunha de “movimento de oração” – que já apresentava muitas semelhanças 

com a confissão positiva. O “movimento da batalha espiritual” foi articulado e 

começou se prospectar internacionalmente, por volta dos anos 1970, sob a 

liderança do missionário norte-americano Peter Wagner, ligado à ala 

conservadora do movimento evangelical. A proposta desenvolvida por Wagner, 

entretanto, intencionava articular de forma sistêmica as práticas de oração com 

os temas da “evangelização” – central para os evangelicais nos anos 1970-80 – 

e da “transformação social”, a partir de uma perspectiva fortemente 

conservadora e anticomunista. Nesse sentido, a batalha espiritual fomenta uma 

aproximação entre “a igreja” e o “mundo” em um sentido diametralmente 

oposto ao defendido pelos cristãos de esquerda e pelos “evangélicos radicais”.  

 

 

O movimento da batalha espiritual, portanto, buscava despertar os 
cristãos verdadeiros e comprometidos para tomarem consciência 
dessa realidade e para se alistarem efetivamente nessa guerra. Os 
cristãos deveriam buscar reconhecer através dos sinais visíveis – no 
mundo, em seu país, em sua vizinhança e em sua convivência – 
quais os lugares e setores controlados pelos anjos ou pelos demônios 
e onde cada um estaria ganhando ou perdendo terreno. Após esse 
“mapeamento”, então, os cristãos deveriam atacar com orações as 
forças de Satanás e defender as posições de Deus que estivessem 
ameaçadas. As orações de batalha espiritual, nessa perspectiva, 
deveriam ser consideradas parte integrante da própria evangelização 
(OLIVEIRA, 2009: 141-142). 

 

 

Outra inovação implementada pelo neopentecostalismo foi a 

potencialidade de promover a sua articulação com lógicas e práticas 
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dominantes no campo social e midiático contemporâneo. Desenvolveu noções 

de contrato, negócio e sociedade. Agindo assim, o movimento neopentecostal, 

não obstante tenha representado uma descontinuidade no protestantismo 

brasileiro, não reclama para si uma identidade própria enquanto movimento, ao 

contrário, desloca e atribui novos sentidos às lógicas de “identidades” cristãs. 

 

 

(...) Os interlocutores do discurso neopentecostal não são convidados 
insistentemente a se identificarem com uma igreja ou com o 
movimento. Eles são convidados a, mantendo sua ‘mesma’ posição 
como cristãos, compreenderem a realidade na perspectiva 
igualmente apresentada pelo enunciador. Nesse sentido, é mais 
próprio referir-se a uma ‘identidade cristã neopentecostal’ do que a 
uma identidade particularmente neopentecostal. O 
neopentecostalismo, desse modo, mostra-se intensamente aberto e 
bem adaptado ao contexto pluralista, mas prima por definir esse 
pluralismo de acordo com suas próprias lógicas. 
O extraordinário crescimento numérico, a projeção midiática, as 
conquistas políticas e a expansão nacional e internacional da IURD 
foram os fatores que mais contribuíram para a disseminação, a 
visibilidade e o sucesso do neopentecostalismo no contexto brasileiro 
atual. O modelo, as lógicas e as práticas religiosas neopentecostais 
tanto inspiraram a formação de novas igrejas e denominações quanto 
passaram a influenciar, direta ou indiretamente as lógicas e práticas 
de outras igrejas e movimentos no campo religioso. Em 1986, 
Macedo fundou a primeira igreja da IURD nos Estados Unidos e 
iniciou sua fase de expansão internacional. O sucesso, as práticas 
religiosas incomuns e, especialmente, as práticas agressivas de 
arrecadação da denominação lhe renderam uma atenção 
diferenciada da mídia e das autoridades fiscais e policiais. Em 1990, 
após negociações controversas, Macedo concluiu a compra da Rede 
Record de televisão, consolidou o seu próprio império na mídia e se 
tornou o principal rival e inimigo declarado do sistema Globo de 
comunicações, uma façanha inédita na história da mídia e das 
religiões brasileiras. Outras lideranças neopentecostais têm surgido 
desde então, inclusive buscando aproximar o discurso neopentecostal 
da classe média a alta – como o controverso casal Hernandez da 
Igreja Renascer, - mas, as linhas básicas do discurso ainda tem 
permanecido as mesmas (OLIVEIRA, 2009: 245-246, grifos nossos). 

 

 

É importante problematizar que durante o contexto de aparecimento 

do neopentecostalismo, embora já existisse a presença cristalizada dos 

pentecostais na tessitura social é o movimento neopentecostal que inicia o 

processo de midiatização, combinando as práticas herdadas pelo 

pentecostalismo às práticas do mercado midiático, passando a estar evidência 

no cenário do imaginário religioso brasileiro atual. 
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O neopentecostalismo foi gestado em meio a deslocamentos que 

ocorreram no pentecostalismo, num contexto de crescente pluralização 

religiosa, da institucionalização e inclinação ao isolamento do protestantismo 

clássico e da defasagem e do esgarçamento e discrepância religiosidade 

pentecostal e as novas demandas das camadas mais humildes e dos jovens 

brasileiros. Oliveira (2009) problematiza que os neopentecostais disseminaram 

suas práticas religiosas sem atentar para as fronteiras denominacionais, uma 

visão de campo religioso enquanto campo competitivo e a proliferação de 

novas denominações, crítica às religiosidades formalistas, combate veemente 

às religiões afro-brasileiras e espiritualistas, além das alianças pragmáticas 

com outras denominações e/ou organizações. 

No que concerne à articulação com a esfera pública, os 

neopentecostais se relacionam de forma pragmática com a cultura, a mídia e a 

política partidária/eleitoral bem como com a moral, costumes, família, questões 

de gênero e sexualidade. Acerca dessas novas articulações produzidas pelo 

neopentecostalismo Oliveira problematiza: 

 

 

(...) É importante destacar, entretanto, que a quebra do monopólio e a 
pluralização do campo religioso não conduzem – e de fato não podem 
conduzir – à formação de um espaço totalmente neutro, despido de 
demarcações e relações de poder  preexistentes, no qual os atores 
possam interagir de forma totalmente livre e auto-determinada, como 
propõem algumas teorias de inspiração economicista. As identidades 
e práticas religiosas, como já foi observado, não são estáveis, 
autônomas, essencialmente autoconscientes e necessariamente 
centradas em instituições recionalizadas. A definição de identidade 
dos agentes, de suas posições, dos papeis desempenhados e das 
práticas desenvolvidas nos campos cristão e religioso são 
repetidamente deslocadas pelas mudanças sociais e/ou pelas 
disputas e negociações hegemônicas entre os discursos (OLIVEIRA, 
2009: 276). 

 

 

Por meio dessas reflexões percebemos que é necessário 

apontarmos qual ou quais são os tipos de pluralismo produzidos pela crescente 

fragmentação e diversificação do cristianismo brasileiro em suas variadas 

correntes e matrizes doutrinárias. Existem práticas religiosas que vem sendo 

guindadas na tessitura social operando por lógicas contra-hegemônicas 

alicerçadas no jogo de identificações e rearranjos no campo plural que é 
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propício para a contestação das grandes narrativas hegemônicas. Nesta seara, 

o neopentecostalismo vem atuando como igrejas autônomas, autossustentadas 

que fazem evangelização de forma massificada sobretudo através dos meios 

de comunicação, atingindo principalmente, mas não somente, as classes 

menos favorecidas, pregando a cura divina, prosperidade financeira, libertação 

de demônios e poder sobrenatural da fé. 

Com a crescente pluralização e hibridização do campo protestante 

no Brasil, Leite Filho (1990) no seu trabalho intitulado Seitas Neopentecostais 

também classifica como neopentecostais igrejas que normalmente são 

categorizadas como pentecostais, tais como, Congregação Cristã, Evangelho 

Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, 

Internacional da Graça de Deus e Casa da Benção. 

Cabe ressaltar que os movimentos pentecostal, carismático e 

neopentecostal atuando de forma imbricada – apesar de não intencional – 

foram os responsáveis, principalmente no último quartel do século XX, pela 

introdução de novas práticas espirituais, organizativas e públicas ocorridas na 

religiosidade cristã do Brasil. As modulações e práticas desenvolvidas por essa 

tríade promoveram um rompimento com os padrões estabelecidos como 

“normais” na narrativa moderna, não apenas no campo cristão, mas também 

para a própria religião. A respeito disso, Oliveira problematiza que: 

 

 

O neopentecostalismo se tornou um dos fenômenos mais estudados 
pelas ciências sociais no Brasil, nos últimos anos. A configuração 
agressiva, exuberante e quase insólita de algumas de suas práticas, 
especialmente das dirigidas à sua projeção no espaço público – além 
de seu acelerado crescimento numérico – despertou, de forma 
inesperada, a atenção de analistas e observadores da academia, da 
mídia, da sociedade civil e mesmo do Estado para o movimento. Em 
contraste com o pentecostalismo clássico, que desenvolveu práticas 
desviantes e assumiu uma postura intencional e reconhecidamente 
periférica no mundo moderno. Mesmo com os pentecostais da 
“segunda onda” e com os carismáticos, que modernizaram e 
reabilitaram socialmente as práticas pentecostais pela via de sua 
acomodação ao imaginário da classe média. Os grupos 
neopentecostais construíram uma articulação inédita e surpreendente 
entre as práticas e lógicas religiosas que adaptaram do 
pentecostalismo tradicional e da religiosidade popular – com 
destaque para as influências afro-brasileiras – e as práticas e lógicas 
econômicas e simbólicas do efervescente mercado da comunicação e 
do espetáculo, o qual ocupa um lugar cada vez mais central nas 
sociedades contemporâneas (OLIVEIRA, 2009: 310-311). 
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E complementa. 

 

 

(...) Os líderes neopentecostais brasileiros, todavia, deram um passo 
decisivo para o sucesso do movimento ao articulares a influência das  
lógicas e práticas do ‘evangelismo de massa’, do ‘movimento da fé’ e 
da ‘batalha espiritual’ com as lógicas e práticas da ‘religiosidade 
popular’ e do ‘mercado do espetáculo’ no país. A emergência do 
movimento neopentecostal coincidiu com o processo de declínio da 
ditadura e início da abertura democrática no Brasil, entre as décadas 
de 1970-80. O momento em que a mídia começa a tornar-se mais 
independente da influência direta e indireta do Estado e a se voltar 
mais atenta a livremente para as realidades sociais, políticas e 
culturais nacionais. Em que as normas para a programação e as 
concessões de rádio e televisão também começam a ser 
flexibilizadas e a sofrerem pressão por sua maior democratização. 
Praticamente todas as grandes organizações e denominações 
neopentecostais que se formam no Brasil, nesse período, crescem e 
se desenvolvem em torno de programas e/ou emissoras de rádio e 
televisão (OLIVEIRA, 2009: 322). 

 

 

Os neopentecostais passaram a fomentar a sua disseminação na 

tessitura social por meio de sua vocação pragmática e do seu caráter aberto e 

inculturado, que se fortaleceu através do acompanhamento das mudanças 

provocadas pelo desenvolvimento acelerado dos meios de produção/difusão 

das informações e da articulação entre suas práticas eclesiais e as lógicas do 

mercado da comunicação e do espetáculo. O “estar na mídia” tem a valoração 

de promover o e projetar o que está sendo midiatizado para uma aparição 

amplificada no tempo e no espaço social. 

Para obter êxito dos neopentecostais no meio midiático se 

concretizar, se fez necessária a construção de um imaginário condizente com 

as práticas hegemônicas da mídia mercadológica, criando, nos seus fiéis a 

ideia de que é importante consumir os estoques simbólicos mostrados durante 

as programações. A eficácia da apelação midiática se dá, geralmente, num 

contexto de desamparo e do dilema da busca por reconhecimento do eu 

individual. Assim, a imagem é revestida de poder e importância, pois é uma 

forma de “Deus pode garantir a visibilidade e o triunfo social” dos fieis. 

Para concluirmos, por hora, a nossa reflexão acerca da influência 

que os neopentecostais exerceram e ainda exercem no cenário do 

protestantismo brasileiro atual, cabe dizer que esta foi construída, sobretudo 
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nas três últimas décadas do século XX, através de novas lógicas missiológicas 

que representaram rupturas com as práticas protestantes de então. No 

contexto do pluralismo religioso, as ações neopentecostais tornaram-se 

efetivas e demonstradas pela adesão e preferência dos consumidores da fé 

dispostos e atraídos pelo mercado religioso. O discurso neopentecostal versa 

sobre consumo e mídia, reduzindo os atores sociais a consumidores e 

fornecedores. Dentro desse contexto seus líderes apresentam estratégias para 

desqualificar outras ofertas de estoques simbólicos religiosos como mau 

negócio e para categorizar as outras igrejas enquanto instituições falhas e 

fracas. 

Portanto, é verificamos que o neopentecostalismo passou a 

desempenhar um papel protagonista no cenário causando descontinuidades 

nas práticas hegemônicas pentecostais e inaugurando uma nova lógica que se 

pretende ser hegemônica, que é o pluralismo religioso de mercado, 

caracterizado por ser um pluralismo fundamentado e regido estritamente pela 

lógica do mercado econômico capitalista. 

Em que pese a forte influencia que o pluralismo religioso de mercado 

tem exercido no protestantismo brasileiro, configurando-se praticamente como 

conduta hegemônica, é cada vez mais latente, o surgimento de novas lógicas e 

práticas religiosas protestantes que operam, no nosso entendimento, pelo 

pensamento frágil e, ainda que de forma não intencional, podem estar 

inaugurando um novo momento do protestantismo no Brasil pautado por 

práticas contra-hegemônicas. O pensamento fraco e sua imbricação com o 

novo momento do cenário protestante contemporâneo será o locus das 

próximas discursões. 

 

 

3.2. O Protestantismo e “pensamento fraco” pós-moderno. 

 

 

O pensamento do filósofo Gianni Vattimo plasma-se baseado dois 

filósofos importantes para a Pós-Modernidade: Friedrich Nietzsche e Martin 

Heidegger. Ambos seriam pais do pensamento pós-moderno e decretam o fim 

da aventura metafísica. De acordo com Teixeira (2005) o referimento luminoso, 
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único, estável, cartesiano do pensamento se perde sem receio, transformando 

em pensamento fraco, sem um apoio fundacional.  Vattimo cunhou esse termo 

Pensiero Debole inspirado na tentativa de pensar Nietzsche e Heidegger juntos 

no mesmo contexto filosófico. 

A partir da denominação de pensiero debole, o filósofo nascido na 

cidade de Turim dialoga, em sua obra, com a cultura contemporânea. Sua 

estratégia de leitura para pensar a contemporaneidade, baseada na fórmula de 

pensamento fraco, postula a fragilidade, a transitoriedade como característica 

estrutural do período pós-moderno. Teixeira (2006) propõe que Tal 

pensamento está impregnado de uma vocação niilista devido à decadência das 

estruturas fortes. O pensamento fraco se inscreve no processo de 

secularização da filosofia para tornar-se filosofia da secularização  

Segundo Vattimo, com a concepção das filosofias de Nietzsche e 

Heidegger, instaura-se uma crise irreversível nas bases cartesianas e 

racionalistas do pensamento moderno.  Para compreendermos a teoria 

vattiminiana e a relevância que ela possui para o nosso trabalho alguns passos 

são, porém, previamente necessários. Para os fins desta reflexão, basta-nos 

destacar inicialmente três pontos: a leitura de Nietzsche, a influência de 

Heidegger e o Niilismo. 

 

 

3.2.1. O fim dos pensamentos metafísicos. 

 

 

Nietzsche foi um pensador sui generis na história da filosofia, 

certamente século XX não teria sido o mesmo sem a sua notável influência. O 

impacto de suas ideias provocou tamanho estrondo no mundo moderno que 

muitas delas ainda ecoam nas vozes de diversos intelectuais contemporâneos. 

Em essência ele foi alguém que criou conceitos, derrubou paradigmas e viveu 

intensamente o seu mundo. O notório contato com a cultura e a filosofia grega 

deu-lhe uma visão ácida acerca da modernidade: o avanço científico, as 

revoluções industriais, sociais, intelectuais, e todos os acontecimentos 

fundamentais de meados do século XIX foram vivenciados pelo filósofo. 
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O caráter provocativo e profético de sua obra nos proporciona uma 

descida ao submundo da civilização humana em que os valores mais elevados 

são destruídos e os ídolos sucumbem diante do anúncio iminente da superação 

do homem pelo próprio homem. Em sua obra, Nietzsche convida a humanidade 

a resgatar sua essência perdida e redefinir as metas de seu destino. 

Uma consequência natural, portanto, diante da importância que ele 

mesmo lhe atribuiu é a ocorrência de uma inevitável crise de valores. Se, para 

o filósofo, a história do pensamento humano é a história da negação da vida, 

tudo aquilo que havia sido cultivado durante milênios tinha de ser abandonado 

(O platonismo, a dialética socrática, o cristianismo e o racionalismo são 

abordados constantemente por ele ao longo das obras). Perante o anúncio 

urgente do “além-do-homem”8, a fábula criada para narrar à história da vida 

humana precisava ser desacreditada, e para isso, Nietzsche trouxe à tona os 

mais profundos anseios religiosos da fé cristã, e as facetas mais obscuras do 

dualismo platônico. 

 

 

Desde Copérnico o homem parece ter caído em um 
plano inclinado – ele rola cada vez mais veloz, para longe do centro – 
para onde? Rumo ao nada? O lancinante sentimento de seu nada? 
(NIETZSCHE, 1998: 142-143). 

 

 

O alvo da crítica de Nietzsche à metafísica encontra-se em Sócrates 

e Platão. Estes são responsáveis pela formulação da ideia do mundo fictício, 

pensado como verdades eternas e imutáveis. A estrutura metafísica dualista da 

                                                           
8 O Além-do-homem não é nada mais do que aquela transmutação do espírito que dá sentido 

ao devir humano, que valoriza o sentido da existência humana. Aquele da possibilidade do 
novo homem, homem que ama a vida, que realmente valoriza o seu ser, a sua “saúde”. Para 
Nietzsche, o homem deve superar o “homem” que existe dentro de si, e ser um homem Além-
do-homem. Nietzsche quer que o Além-do-homem seja aquele ser que esteja longe, 
desprendido da teologia, da moral religiosa. Tendo em vista que a liberdade está garantida, 
Deus morreu e nada mais nos prende, nada nos faz sermos iguais. Já podemos ouvir a 
população que com seu desejo de igualdade clama e luta contra a ascensão do Além-do-
homem “– Não há homens superiores; todos somos iguais, perante Deus um homem não é 
mais do que outro; todos somos iguais”! (NIETZSCHE, 2002: 216-217). Com a morte de Deus, 
os valores cristãos, severamente criticados por Nietzsche, acabam e somos livres para recusa-
los e substituí-los pelos nossos próprios valores (LIMA, Harley Carlos de Carvalho. Além-do-
homem: uma possível leitura antropológica a partir do Zaratustra nietzschiano 2012). 
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concepção filosófica de Platão instala-se no cristianismo que, para Nietzsche, 

se trata de um platonismo para o povo. 

No cristianismo “platonizado” Deus torna-se a personificação do 

suprassensível. Deus será agora o verdadeiro ser e tudo o que a ele for aliado 

será eticamente bom. É por meio da imbricação entre platonismo e cristianismo 

que se constitui e se fundamenta, segundo Nietzsche, a cultura ocidental. 

O louco não falava do Deus de quem tem fé, mas sim do que Deus 

representou e significou para a cultura enquanto crença coletiva. Ali onde Deus 

estava no centro do conhecimento e da moral há agora um grande vazio. Tanto 

a ciência quanto a filosofia passam a dispensar e tornaram irrelevante a ideia 

de Deus. 

O dito de Nietzsche é muito mais profundo do que uma mera 

confissão de ateísmo. Trata-se antes de um assassinato e não de uma 

promulgação de não-existência. No aforismo referido a palavra acontecimento 

é como uma chave para essa interpretação. Esse acontecimento enorme está 

a caminho, ainda anda; não chegou ainda aos ouvidos dos homens. 

Trata-se, pois, de um acontecimento histórico, um evento do espírito 

do tempo da modernidade, mesmo que os homens não tenham plena 

consciência disso e que ao louco cabe anunciar. É sobre um transfundo 

histórico que a parábola ganha significação. 

 

 

Não ouviram falar daquele homem louco que em plena 
manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar 
incessantemente: “Procuro Deus! Procuro Deus!”? – E como lá se 
encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele 
despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? 
Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. 
Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? 
Emigrou? – Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se 
lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde 
foi Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. 
Somos todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como 
conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja 
para apagar o horizonte? […] Não ouvimos o barulho dos coveiros a 
enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? – 
também os deuses apodrecem! Deus está morto! Deus continua 
morto! E nós o matamos! Como nos consolar, a nós, assassinos entre 
os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então 
possuíra sangrou inteiro sob nossos punhais – quem nos limpará este 
sangue? (NIETZSCHE, 2001: 147-148). 
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Para Nietzsche, contudo, a metafísica precisa ser deixada de lado, 

uma vez que o conhecimento está condicionado a um interesse e resulta de 

nossos impulsos e anseios existenciais. O filósofo afirma que o platonismo é 

um instrumento responsável pela conservação da moral cristã no mundo. Além 

disso, ao reconhecermos o fato de que Deus está morto9, todo o nosso 

horizonte metafísico inicia um processo de volatilidade. Sendo assim, quando 

Nietzsche põe em questão o valor absoluto da verdade, ele nos mostra a 

insustentabilidade da crença num conhecimento inteligível. 

Vattimo em sua teoria evidencia o anúncio da morte de Deus. 

Porém, é importante salientar que o anúncio nietzschiano que Deus está morto 

não se configura necessariamente na anunciação metafísica da sua não-

existência. Segundo Teixeira (2005) esse anúncio pretende ser uma tomada de 

consciência de um evento, já que a morte de Deus é exatamente, antes de 

qualquer coisa, o fim da estrutura estável do ser, e também qualquer 

possibilidade de anunciar que Deus existe ou não existe. Para o filósofo 

italiano, o século XIX é germinado no desenvolvimento dialético com uma 

dissolução não mais controlável pelo método dialético. Esta tendência é visível 

segundo o autor na micrologia Benjaminiana, na negatividade Adorniana e no 

utopismo de Bloch. A partir desta tendência se introduz o pensamento da 

diferença. 

 

 

O Deus que morreu, como diz o próprio Nietzsche em algum lugar de 
sua obra quando o chama de “Deus moral”, é o primeiro princípio da 
metafísica clássica, a entidade suprema que se supõe ser a causa do 
universo material e que requer essa disciplina especial chamada 
teodicéia, uma série de argumentos que tratam de justificar a 
existência desse Deus ou dessa Deusa frente aos males que vemos 
constantemente no mundo (VATTIMO, 2009: 63). 

 

 

A morte de Deus, assim, é evento decisivo, mas não pode ser 

analisada dentro dos mesmos quadros metafísicos que a jogariam em um 
                                                           

9
 A questão da morte de Deus é exposta por Friedrich Nietzsche, pela primeira vez, em A gaia 

ciência. Nela, o filósofo explana a estória do insensato que sai em praça pública procurando 
por Deus. A constatação nietzschiana de que “Deus morreu”, representa, sobretudo, o fim de 
uma época, a queda do modelo platônico de pensamento, o fim de um período onde tudo era 
explicado a partir da revelação divina, tendo como base a divisão entre um mundo divino 
(transcendente) e um mundo humano (material). 
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ateísmo ingênuo, espécie de teologia negativa. Para nós, fica claro que Vattimo 

lança mão da discursão Nietzscheana concernente ao anúncio da morte de 

Deus, ou seja, a teoria da ausência de valores absolutos metafísicos (incluindo 

a ideia do sujeito). 

 

 

3.2.2. A teorização acerca do fim da metafísica. 

 

 

Heidegger é considerado por muitos estudiosos como o maior 

representante e expoente do movimento existencialista, foi ele que procurou 

reconstruir a metafísica assentada em novas bases, mediante a aplicação do 

método fenomenológico do estudo ser. Provocando uma cisão à tendência 

dominante da filosofia moderna, que desde Descartes estava voltada para a 

teoria do conhecimento, Heidegger retomou a problemática da ontologia, a 

investigação do ser. Conforme o seu pensamento, o problema central da 

filosofia é o ser, a existência de tudo. 

Heidegger investe suas teorizações na nossa existência porque é 

por meio dela que, primeiramente, temos consciência. Mas uma filosofia que 

colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação seria antes uma 

antropologia. Dado isso, a questão que o preocupava não era a existência do 

ser humano, e sim a questão do ser em seu conjunto e enquanto tal. Essa sua 

intenção, entretanto, só ficou clara a partir de 1930, quando publicou Da 

essência da verdade. Heidegger lança críticas àquilo que considerava uma 

confusão entre ente e ser, ocorrida ao longo da história da filosofia. 

O ente é a existência, a revelação dos modos de ser. O ser é 

essência aquilo que fundamenta e ilumina a existência ou os modos de ser. 

Tomando como base essa diferenciação é possível estabelecer duas fases da 

filosofia Heideggeriana. A primeira caracteriza-se pela busca do conhecimento 

do ser por meio da apreciação do ente humano, da existência humana. Na 

segunda, o ente sai do primeiro plano e o próprio ser torna-se a válvula motriz 

para a compreensão da existência. 
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O Ser não é mais presença, não se dá na presença, no seu ser 
presente: o único acesso que temos a ele é através da recordação, 
da rememoração; o ser não é, ele acontece, é destino, envio, 
transmissão, tramandamento (PECORARO, 2005: 48). 

 

Para o filósofo o ser é definido como aquilo que se faz presente no 

ente, que o ilumina e se manifesta nele. Embora o ser esteja no ente, não 

existe nada no ente que revele a natureza do ser. O homem se configura 

enquanto “o guarda do ser”, no entanto só cumprirá essa missão se souber 

preservar a dignidade do ser. O homem permanece sempre só com a natureza, 

ou seja, jamais poderá ele encontrar de forma imediata o próprio ser. Mas, o 

homem sabe que o  ser dá a todo ente a garantia de ser. Sem ela, todo o ente 

permaneceria no nada, na privação absoluta do ser. 

Teixeira (2005) discorre que a originalidade do pensamento de 

Heidegger concerne à preeminência do ser, que no já de sua posição 

metafísica perdeu a novidade da sua verdade com respeito ao ente. Um novo 

começo é possível. Um novo começo dado à iniciativa gratuita do ser em 

relação ao ente, marcado pela diferença ontológica, cujo início abre espaço 

para qualquer analogia histórica, visto que por muito tempo o esquecimento do 

ser deu lugar a dessemelhantes e indevidas representações. Heidegger 

considera Nietzsche como aquele que elucidou o problema da relação entre 

história e metafísica, alicerçando as condições para um novo início da filosofia. 

As reflexões de Gianni Vattimo partem exatamente do paralelo 

crítico entre Heidegger e Nietzsche, que busca no projeto do Ser e tempo 

“rastrear” o novum da história do ser. Heidegger pretende na analítica 

existencial um modo diverso da história do ser, não mais entendido como 

histoire segundo o horizonte temporal da simples presença, mas traz em 

evidência o significado da História, enquanto sentido escatológico que prepara 

o futuro do ser na sua eventualidade, no seu ad-venire. 

Observemos que, ao pensarmos o ser na sua diferença, estamos 

pensando o enfraquecimento do ser. Não temos mais uma regra forte que 

venha, a partir de fora, exigir a totalidade conceitual forte do ser. Vattimo (2009) 

vê consumada, em Heidegger, a possibilidade do niilismo, porque este mostra 

que o ser alcança a sua totalidade enquanto é para a morte – o niilismo, 

quando consumado, acarreta a debilidade do ser, a partir do que é possível 
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uma hermenêutica que opere na reinterpretação das errâncias metafísicas. A 

diferença dissolve o ser absoluto e traz à tona tudo aquilo que lhe foi negado 

pelo processo histórico. Segundo Heidegger (apud VATTIMO, 2009), devemos, 

então, pensar o ser sob o prisma de sua efemeridade, isto é, este deve ser 

pensado a partir do seu desfundamento. 

A partir do momento em que pensamos a diferença, já estamos 

pensando o enfraquecimento do ser. É salutar esclarecer aqui a distinção entre 

ambas às coisas: quando usamos a altercação no pensar, estamos procurando 

destruir uma visão colocada pela totalidade metafísica, ditada pelos 

dominadores, e quando procuramos o enfraquecimento do ser no pensar, 

estamos-lhe dando liberdade para que ele seja aquilo que bem entender (não 

existem predeterminações). Entretanto, para Vattimo (2009), a diferença 

precisa ser superada, uma vez que ela guarda em si linhas que moldam o 

desenrolar do pensamento10, ao passo que o enfraquecimento não tem nada 

de pressuposto (superação do transcendentalismo) nem busca ter moldes de 

pensamento. 

De forma resumida, o que foi explanado acima consiste na tentativa 

de Vattimo superar a hermenêutica de Heidegger: para ele, simplesmente 

pensar a diferença que não possibilita à consumação plena do niilismo, pois o 

jogo paradoxal não permite saída para algo concreto, visto que a única coisa 

que o permite são as múltiplas interpretações. Vattimo, a partir do paradoxo 

Nietzschiano e Heideggeriano, pretende mostrar que, partindo-se de uma 

ontologia fraca, é possível uma hermenêutica fraca, ou seja, ele tem intenção 

de mostrar que, depois da dissolução da metafísica, para evitar uma 

reapropriação, há a possibilidade de pensar a fraqueza do ser. A diferença 

precisa ser superada. Para Vattimo (2009), encontram-se, tanto em Nietzsche 

como em Heidegger, notadamente neste último de um modo especial, lampejos 

para a possibilidade de uma ontologia fraca – sinais para a superação da 

modernidade. 

De acordo com os apontamentos de Teixeira (2005) a leitura que 

Vattimo faz de Heidegger se coloca dentro da perspectiva aberta da 

desconstrução metafísica. A inovação da leitura Vattiminiana de Heidegger é 

                                                           
10

  Heidegger concebe o ser pós-metafísico dentro do jogo fundamento e desfundamento; 
Vattimo compreende que aquilo que interessa é somente o desfundamento.  
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aquela de não se aproximar do autor segundo uma lógica de balanço 

historiográfico, mas sim levar a cabo o pensamento de Heidegger na sua 

totalidade: “entrar em diálogo com este, esforçando-se em escutar aquilo que 

tem a dizer na atual situação da filosofia” (VATTIMO, 1963: 10). 

O termo Niilismo tem a origem etimológica na raiz latina nihil e 

significa nada, ou aquilo que não existe. Esta mesma raiz é encontrada no 

verbo aniquilar – trazer a nada, destruir completamente. Para os niilistas toda e 

qualquer possibilidade de sentido, de significação da existência humana, é 

inexistente. Não há forma alguma de se responder às questões levantadas pelo 

homem. Eles desprezam convenções, verdades absolutas, normas e preceitos 

morais. A própria expressão Niilismo já denota seus propósitos. Segundo 

Teixeira (2005) este termo aparece pela primeira vez com Goetzius (1733). 

Mais é sobre tudo na interpretação de Jacobi, a respeito da identidade do 

niilismo, que o termo adquire maior consistência apresentando-o como 

responsável pelo processo de aniquilação da realidade provocado pela redutiva 

posição fundamental da razão que quebra a relação ontológica constituinte. 

O niilismo é, portanto, aquela corrente do pensamento que não 

aceita a certeza como possibilidade de conhecer a realidade em si. Teixeira 

(2005) ainda traça um breve histórico dos “niilistas”: Em Schopenhauer (1819), 

o mundo aparece como vontade de poder. Trata-se de uma visão pessimista 

da realidade. O mundo é apresentado como uma realidade caótica. Em W. 

Hamilton (1836), Hume é apresentado como niilista. Em Dostoievski, o niilismo 

é observado como a perda e o desaparecimento dos valores cristãos. 

Já Nietzsche se proclama o primeiro niilista completo, aquele que 

viveu até o fim o niilismo. 

 

 

O caráter negativo inerente ao niilismo como tal assume um viés 
positivo, na medida em que possibilita a nova posição dos valores, 
baseada no reconhecimento da vontade de poder, como marca 
fundamental de tudo o que existe. Ao conseguir abrir caminho 
afirmativo, o niilismo supera sua limitação e se completa. Torna-se 
niilismo clássico. É esse o niilismo que Nietzsche reivindica como 
seu, quando se declara “o primeiro niilista perfeito da Europa, mas 
tendo já ultrapassado o niilismo por tê-lo vivido dentro de si 
profundamente” (VATTIMO, 2009: 67). 
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Niilismo, na Filosofia de Nietzsche é um conceito que se encontra 

atrelado a transvaloração dos valores, a vontade de poder, o eterno retorno do 

mesmo e o além-do-homem. Na teorização de Heidegger, o niilismo 

nietzschiano tem um caráter mais abrangente. Trata-se de uma constatação 

histórico-ocidental que aos poucos e em longo prazo foi tornando-se parte da 

história ocidental de sua época. 

Vattimo, compartilhando com o pensamento de Heidegger, traz o 

entendimento de que o niilismo pode ser resumido na expressão Deus está 

morto, posto que esse evento, que atingiu o pensamento ocidental a partir do 

legado Nietzschiano, coloca, em xeque, a necessidade de um fundamento 

último, de um arque de um télos, Pecoraro (2005). 

Nietzsche depois de se apresentar como primeiro niilista completo 

da Europa, que já viveu em si o niilismo até o fim − e possui o niilismo dentro 

de si, abaixo de si, fora de si. Fala de um niilismo passivo e outro ativo. 

O niilismo passivo é crença na ideia de que a vida não tem mais 

valor e de que o ser humano está destinado à solidão e ao desamparado no 

universo. É a vontade de nada, já que é um sinal de fraqueza do espírito, pois o 

indivíduo, na etapa niilista, reconhece os valores antigos como falsos, mas não 

se tem a força para destruí-los e muito menos para instaurar novos valores 

(GOMES, 2004). O reativo se manifesta como ocultamento do transcendente – 

de Deus, dado que é uma “reação explícita aos valores superiores instaurados 

pela criação do Deus cristão” (GOMES, 2004: 166), o que deixa explícito a 

noção de morte de Deus e de toda dimensão da transcendência. 

Por outro lado, o niilismo ativo se configura como a transvaloração 

dos valores, pois: “Aqui, a vontade de poder assume seu poder de ação e 

destruição” (GOMES, 2004: 166) e, através dela, o homem cria os seus valores 

e afirma sua existência, por meio desse desapego de Deus, o homem afirma a 

sua vontade de potência, o que faz com que emerja a responsabilidade do ser 

humano de ter que se construir por si só, Pecoraro (2005). 

Acerca do niilismo de Heidegger, Vattimo problematiza que ele 

segue a linha Nietzschiana, porém com a seguinte distinção: se, para 

Nietzsche, o niilismo consiste na desconstrução dos valores supremos, para 

Heidegger, ele é o esquecimento do ser – “confusão” entre ente e ser; sua 

categorização e presentificação, embora deixe claro, assim como Nietzsche, 
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que se deve buscar algo para além do niilismo (PECORARO, 2009: 392). 

Perante este esquecimento do ser, Heidegger propõe uma nova maneira de 

pensá-lo, que é através da ontologia, ou seja, pensando-o a partir do Dasein - o 

ser-aí: único ente capaz de se perguntar pelo sentido do ser. 

Vattimo parte da premissa em que o niilismo é entendido como uma 

chance; um percurso positivo para o pensamento, enquanto teoria que se 

esforça para tornar possível uma vida sem neurose da “meia verdade”. O 

mundo como um sistema racional completo não passa de um mito cultural. O 

niilismo, portanto, não se configura somente como sinônimo de crise de 

valores, segundo o ditado popular que havia no século XVIII, onde o termo 

pretendia indicar um espírito crítico que refutasse qualquer valor e qualquer 

autoridade. Para Teixeira (2005: 21) o termo nihil (nada) embora preservando 

aquele sentido original negativo, “assumiu outras características e nuances, 

tornando-se uma palavra-chave na nossa cultura”. O termo poderia ser 

deliberado como o problema da presença do nada, ou ainda, do triunfo do nada 

na nossa experiência. Aqui se coloca a ausência de fundamento e a falta de 

certezas, valores e verdade estáveis. “O homem atual vive uma sensação de 

dilaceramento e desencaixamento. O homem, portanto, deve habituar-se a 

viver uma situação na qual não há mais nenhuma garantia, tampouco alguma 

certeza fundamental” (TEIXEIRA, 2005: 22). 
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3.2.3. A pós-modernidade enquanto nova perspectiva filosófica e o esvaziamento do 

conceito de verdade. 

 

 

A Pós-Modernidade na leitura de Gianni Vattimo, é a passagem do 

conceito moderno de unidade ao pós-moderno de multiplicidade, do 

monocentrismo ao policentrismo, que abre as portas a uma razão tolerante. 

Vattimo entende a pós-modernidade como uma experiência do fim da história, 

isto é a concepção moderna de conceber a história como curso unitário e 

progresso dos eventos à luz da equação que evidência o novo como o melhor. 

Uma de suas hipóteses é de que, a modernidade termina, quando por múltiplas 

razões já não é possível falar da história como qualquer coisa unitária. Porque 

falar da história como qualquer coisa unitária, implica a existência de um eixo 

central em torno do qual se recolhem e se ordenam os acontecimentos. 

 

 

Nós somos pós-modernos não porque viemos depois da 
modernidade; e nem porque, vimos depois, estamos mais adiante – 
rumo ao melhor ou rumo ao pior. Somos pós-modernos porque não 
têm mais sentido para nós estas dimensões que, para a 
modernidade, eram sempre temporais e axiológicas ao mesmo 
tempo. É óbvio que também para nós vale ainda a sucessão de um 
antes e de um depois. Não vale mais, porém, a colocação desta 
sucessão em um tempo concebido como dimensão última e absoluta, 
como horizonte total de sentido (VATTIMO, 2001: 69). 

 

 

Para alguns teóricos, filósofos e sociólogos, o espírito do tempo 

atual é marcado por fenômenos que representam um divisor de águas com a 

Modernidade. Chamada e estudada como Pós-Modernidade, ela é 

caracterizada por mudanças significativas provocadas e vividas pelo homem. 

Segundo Moraes (2004), a Pós-Modernidade surgiu com a desconstrução de 

princípios, conceitos e sistemas construídos na modernidade, desfazendo 

todas as amarras da rigidez que foi imposta ao homem moderno. Os três 

valores supremos, o Fim, representado por Deus, a Unidade, simbolizada pelo 

conhecimento científico e a Verdade, como os conceitos universais e eternos, 

já estudados por Nietzsche no fim do século XIX, entraram em decadência 

acelerada na Pós-Modernidade.  
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Posto isso, para a maioria dos autores, a Pós-Modernidade é 

traçada como a época das incertezas, das fragmentações, da troca de valores, 

do vazio, do niilismo, da deserção, do imediatismo, da efemeridade, do 

hedonismo, da substituição da ética pela estética, do narcisismo, da apatia, do 

consumo de sensações e da decadência e fim dos grandes discursos. 

O germe da pós-modernidade parte da morte de Deus. A morte 

anunciada e declarada de Deus é, assim, de uma representação linguístico-

religiosa de Deus – é a liberdade das algemas da metafísica tradicional, em 

especial da visão platônica. 

 

 

Não se sairá da modernidade mediante uma superação crítica, que 
seria um passo ainda de todo interno à própria modernidade. Fica 
claro, assim, que se deve buscar caminho diferente. É esse caminho 
que se pode chamar de nascimento da pós-modernidade em filosofia 
(VATTIMO, 2007: 78). 

 

 

Vattimo, compartilhando do pensamento de Heidegger, afirma que o 

niilismo pode ser resumido na expressão “Deus está morto”, visto que esse 

evento, que atingiu o pensamento ocidental a partir do legado nietzschiano, 

coloca, em xeque, a necessidade de um fundamento último, de um arqué de 

um télos (PECORARO, 2009: 391). 

Como resultado da dissolução do conceito de verdade, a verdade 

primeira que era Deus também se dissolve, e, assim, Deus está morto. Na 

interpretação de Vattimo é com esta conclusão niilista que se sai de fato da 

modernidade segundo Nietzsche, pois a noção de verdade não mais subsiste e 

o fundamento não mais funciona, dado que não há fundamento algum para crer 

no fundamento, isto é, no fato de que o pensamento deva fundar. 

Gianni Vattimo em acordo com as bases indicadas por Nietzsche e 

Heidegger, procura avançar alguns passos no caminho de uma determinação 

mais precisa da pós-modernidade em filosofia. No seu itinerário discursivo fala 

em superação, uma nova postura diante dos postulados dos antigos 

ensinamentos, diante da tradição transmitida pela Metafísica, não no sentido de 

negação, mas, como um processo de recuperação metafísica.  

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/incerteza.html
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A pós-modernidade, conforme teoriza Vattimo, para se diferenciar da 

modernidade, deve afirmar, como sua característica, o pensamento fraco, que 

é se propor o repensamento/rearranjo de todas as questões sem pretender 

uma superação, mas sim uma sustentação dos mesmos. Fora de qualquer 

possibilidade de se absolutizar um pensamento ou tomá-lo como fundamento, 

o pensamento fraco se mostra sem força, unidade e predeterminação, pelo fato 

de querer ser ultrametafísico, ou seja, viver na consumação do niilismo. É 

nessa situação, que o filósofo italiano defende que se deve falar de uma 

ontologia fraca como única possibilidade de sair da metafísica e pode ser que 

nisso resida, para o pensamento pós-moderno, a chance de um novo, 

debilmente novo, começo. 

Na obra o Fim da Modernidade (2007) Vattimo lança mão de vários 

termos tanto da filosofia de Heidegger como de Nietzsche. O mesmo alega que 

o discurso sobre o pós-moderno deve ser dirigido por um termo introduzido por 

Heidegger, o de Verwindung. De acordo com o pensador italiano embora 

Nietzsche não utilize esta palavra, ele é o primeiro filósofo a falar nestes 

termos. O termo faz referência a um ultrapassamento que tem em si as 

características da aceitação e do aprofundamento. Verwindung contém ainda 

dois outros sentidos: da convalescença (curar-se, recuperar-se de uma 

doença) e da distorção, ligado ao sentido de Winden, como torcer, enrolar-se e 

também ao prefixo ver, que significa entre outras coisas, alteração, desvio; não 

se trata tão somente de uma doença, mas também de uma perda ou dor. 

Para Teixeira (2005) quando Heidegger se refere à Verwindung do 

Ge-Stell, ou à da metafísica, da qual o Ge-Stell é a configuração final, quer 

dizer que a metafísica não é algo que se possa relegar, como uma opinião, 

nem se pode deixá-la para trás, como uma doutrina em que não mais se 

acredita. A metafísica é algo que ainda se mantem em nós como as sequelas 

de uma doença ou como uma dor a que nos resignamos. 

Ao realizar uma análise do último Heidegger, Vattimo discorre que o 

pensamento pós-metafísico se define como Andenken (rememoração). Nas 

bases indicadas por Nietzsche e Heidegger, Vattimo indicará três 

características do pensamento pós-moderno. 

A primeira é a de que se trata de um pensamento da fruição, uma 

vez que o evento não se remete a nenhum fundamento invariável, só resta o 
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uso e gozo daquilo que é imediato ao homem, acarretando, pois, questões 

éticas ainda pendentes. 

 

 

A rememoração, ou, antes, a fruição (o reviver), também entendida 
em sentindo “estético”, das formas espirituais do passado não tem 
função de preparar alguma coisa, mas tem um efeito emancipador em 
si mesma. É a partir daqui, talvez, que uma ética pós-moderna 
poderia ser oposta às éticas, ainda metafísicas, do 
“desenvolvimento”, do crescimento, do novum como valor último 
(VATTIMO, 2007: 185). 

 

 

A segunda o entende a pós-modernidade enquanto um pensamento 

da contaminação, ao passo em que se abre a possibilidade de se exercer a 

empresa hermenêutica não apenas para o passado, para a transmissão-

recepção dos aspectos epocais do ser, mas também para 

uma contaminação em relação aos múltiplos conteúdos do saber 

contemporâneo, da ciência, da técnica e das artes, fragmentando assim a 

verdade fundacional, forte, metafísica, em várias outras verdades fracas, 

regionais e, dessa forma, restritas. 

 

 

Tratar-se-ia de não voltar mais a empresa hermenêutica apenas para 
o passado e suas mensagens, mas de exercê-las também em relação 
aos múltiplos conteúdos do saber contemporâneo, da ciência à 
técnica, das artes àquele “saber” que se exprime nos mass-media, 
para levá-los sempre de novo a uma unidade – a qual, tomada nessa 
multiplicidade de dimensões, não teria mais nada da unidade do 
sistema filosófico dogmático, nem tampouco algumas das 
características fortes da verdade metafísica. Tratar-se-ia, antes, de 
um saber explicitamente residual, que teria muitas das características 
da “divulgação” (com a filosofia não como fundamento, mas como 
conclusão das ciências); que se colocaria, pois, no nível de uma 
verdade “fraca”, cuja fraqueza poderia referir-se à ambiguidade de 
desvelamento e velamento que é própria da Linch-tung heideggeriana 
(VATTIMO, 2007: 187-188). 

 

 

A terceira traz o entendimento de que é um pensamento do mundo 

organizado pela técnica, no qual a metafísica se consuma em sua forma mais 

desenvolvida e em que a ontologia se torna efetivamente hermenêutica e onde 

as noções de realidade e de verdade-fundamento se volatizam. 
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Um pensamento de Ge-Stell. Poderíamos dizer: o objeto da 
Verwindung é principalmente o Ge-Stell; nele, de fato, a metafísica se 
cosuma em sua forma mais desenvolvida, a organização total da terra 
a técnica. Isso significa que a Verwindung da metafísica se exerce 
como Verwindung do Ge-Stell. (...) Mas, também aqui, como no caso 
da “contaminação” de que se fala acima, encontramo-nos diante de 
uma indicação que orienta o pensamento Verwindung no sentido do 
mundo da ciência e da tecnologia modernas e não só, como se tende 
a crer, atribuindo à hermenêutica uma vocação exclusivamente 
humanista, no sentido do âmbito da tradição e das mensagens do 
passado (VATTIMO, 2007: 188). 

 

 

E complementa: 

 

 

Tratar-se-á de descobrir e de preparar a manifestação das chances 
ultra e pós-metafísicas da tecnologia planetária. Essa Verwindung 
também será feita, obviamente, reconstituindo-se a continuidade 
entre tecnologia e tradição passada do ocidente, no sentido indicado 
pela tese heideggeriana da técnica como continuação e consumação 
da metafísica ocidental (VATTIMO, 2007: 189). 

 

 

É diante desse entendimento, segundo Vattimo, que se deve falar de 

uma otologia fraca como única possibilidade de sair da metafísica. 

A pós-modernidade se configura como alternativa à modernidade 

que se manifestou até finais do século XX, com o acesso do capital como 

sistema econômico. Vários pensadores apresentaram questões relacionadas 

com o homem, com a sociedade e com o conhecimento. No processo de 

ruptura com a modernidade o mundo – verdade torna-se uma fábula, uma 

ficção no dizer de Nietzsche. Essa é uma das razões pela qual a narratividade 

se encontra em vias de desaparecimento (a ficção científica foi à última 

narrativa da modernidade). Para Nietzsche não se dá o absoluto. O homem 

não é possuidor de um ponto de referência, um fundamento; ele encontra-se, 

em termos absolutos, sem nada e sem ninguém. Destarte começou o moderno 

niilismo, que rechaça na existência de valores, nem da sua necessidade. Por 

tal razão, caberá ao homem confrontar-se a essa realidade vazia, pois o 

homem moderno acomodado às suas crenças, orientado pela verdade, pelos 
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valores e pelo absoluto, morreu. Derrida (1994) alegará que o pós-modernismo 

é uma filosofia da desconstrução. O homem e a realidade deixam de ser 

verdades imanentes, passando a ser falsa a existência da res cogitans e da res 

extensa11 de Descartes. 

O sujeito transcendente desapareceu. Parece não haver nada mais 

que o presente, o que sucede de imediato a presença. Não existem 

fundamentos para o pensamento porque só se dá o que é relativo.  

O processo de crise da ideia de história, como aponta Vattimo 

(1990), entranha a ideia de progresso e os próprios valores antigos tendem a 

perecer. Não há outro Ser que a pura presença. Esse contexto de admissão da 

transcendência (o ser não transcende os entes), de aceitação da realidade do 

Absoluto, não é possível na filosofia da pós-modernidade. Por isso, o Ser deixa 

de ter estruturas estáveis para o pensamento (VATTIMO, 2007). Tudo é 

relativo. Se existe uma certeza absoluta, será o absoluto da relatividade. Claro 

está que os crentes continuam a embrenhar-se na transcendência do seu Deus 

e à volta dele constroem o seu projeto e as suas expectativas de vida. 

A episteme pós-moderna desenvolveu o chamado pensamento fraco 

ou uma nova forma de entender a filosofia. Ela é, sobretudo, uma filosofia que 

desvela o derrube dos velhos ídolos, causando repercussões no âmbito ético-

moral (os imperativos categóricos já não são referência). Os valores sociais e 

cívicos e os valores morais imbricam-se sem estabelecer fronteiras entre eles, 

e as teorias científicas vêm sendo atingidas pela filosofia pós-moderna, 

afetando o escopo positivista de um saber científico coerente, autônomo e 

transcendente, alterando-se, (VATTIMO, 1990). 

Agora se faz compreensível alguns pressupostos teóricos da 

concepção de Vattimo a respeito do presente como época da pós-modernidade 

e da pós-história, isto é, como época da perda de unidade (perda de 

fundamento) da História, manifesta na multiplicação de relatos ou fábulas 

carentes de fundamentação. 

Pós-história, pós-modernidade e pós-metafísica não são refletidas 

como instâncias de uma superação crítica da história, da modernidade ou da 
                                                           

11
 Res extensa e res cogitans, são expressões utilizadas pelo filósofo francês Descartes (1596-

1650) para designar, respectivamente, “a matéria ou o corpo”, coisa extensa; e o espírito ou a 
mente “eu pensante ou coisa pensante”. (DICIONÁRIO DE FILOSOFIA DE CAMBRIDGE, 
2006: 221) 
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metafísica, em detrimento de uma nova experiência da história ou de um novo 

fundamento metafísico da história. Trata-se, por outro lado, de uma crítica da 

ênfase moderna no novo: na época da pós-história, o progresso técnico-

científico se nutre da manutenção das exigências sistêmicas que o garantem, 

de modo que “a novidade nada tem de revolucionário e perturbador, ela é o 

que permite que as coisas prossigam do mesmo modo” (VATTIMO, 2007: 115). 

Vattimo não se prende numa crítica simplesmente negativa do mundo 

contemporâneo tecnificado, à maneira daquela proposta pela Escola de 

Frankfurt, pois o seu interesse é o de vislumbrar, no reconhecimento e na 

assunção de nossa condição pós-moderna, pós-metafísica e pós-histórica, a 

abertura de outras possibilidades de existência. Daí a exigência de operar e 

experimentar o niilismo de maneira positiva, e não reativa (como algo que 

pudesse ser enfrentado e superado criticamente), entendendo-o como nossa 

única alternativa, para o que se quer acentuar no trabalho de desmoronamento 

dos fundamentos certos e seguros da metafísica através de um pensamento 

fraco, via Nietzsche e Heidegger.  Segundo Vattimo: 

 

 

Enquanto o homem e o ser forem pensados, metafisicamente, 
platonicamente, em termos de estruturas estáveis que impõem ao 
pensamento e à existência a tarefa de ‘fundar-se’, de estabelecer-se 
(com a lógica, com a ética) no domínio do não-deveniente, refletindo-
se em toda uma mitificação das estruturas fortes em qualquer campo 
da experiência, não será possível ao pensamento viver positivamente 
aquela verdadeira idade pós-metafísica que é a pós-modernidade. 
Não que nela tudo seja aceito como uma via de promoção do 
humano; mas a capacidade de escolher e discriminar entre as 
possibilidades que a condição pós-moderna nos coloca só se constrói 
com base numa análise dessa condição que a apreenda em suas 
características próprias, que a reconheça como campo de 
possibilidade e não a pense apenas como o inferno da negação do 
humano (VATTIMO, 2007: 117). 

 

 

A postura de apologia do niilismo defendida por ele implica aceitar a 

“redução do ser a valor de troca” (VATTIMO, 2007) e, desse modo, recusar, 

como esgotadas, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, as tentativas 

de reação antiniilistas levadas a cabo durante o século XX (marxismo, 

fenomenologia husserliana, Escola de Frankfurt), as quais pretenderam 

salvaguardar a normatividade fundamental e estável do valor de uso em 
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relação à sua absorção pelo valor de troca, intimamente instável. Esta 

perspectiva da reapropriação da normatividade estabilizada perdeu seu caráter 

de norma ideal no presente, pois, se levarmos a cabo a afirmação nietzschiana 

de que Deus morreu, então também devemos recusar a exigência de verdade, 

autenticidade, propriedade e fundamento, que se associam a ela. Se a crise da 

civilização tecnológica é refletida como uma crise de valores e como uma crise 

do humanismo, Vattimo assume a positividade de tais crises e busca extrair o 

melhor partido delas. Uma vez mais na pista de Heidegger, ele relaciona a 

crise do humanismo à crise da metafísica e à questão da técnica, enxergando 

aí uma plena relação de complementaridade: não se pode recorrer à tradição 

metafísica e ao humanismo para combater os efeitos da técnica, já que eles 

“são momentos diferentes de um único processo” (VATTIMO, 2007: 116). 

Em epítome, a pós-modernidade é caracterizada como uma filosofia 

da desmistificação e da dessacralização, que implica repercussões no âmbito 

da ética, deixando de existir referências aos imperativos categóricos. Só se dá 

a estrutura ou o sistema. Isto é, só se permite o que se dá na realidade ou que 

se esteja dando. Posto isso, assinalamos a pós-modernidade como uma 

filosofia sistêmica ou de sistemas (MARTINS, 2007). 

“Não possuímos mais a verdade” registrou Nietzsche em um 

fragmento dos anos 1879-1881 (apud PECORARO, 2005). “Deus está morto. 

Não há mais Verdade, Ser (Ousia), Fundamento, Princípio. Eis o modo de 

como começa a crítica à metafísica, as tentativas de demoli-la, ultrapassá-la, 

enfraquecê-la, percorrer ao infinito as suas margens e as suas clausuras”.     

No Il pensiero debole, Gianni Vattimo partilha com Pier Aldo Rovatti 

a paternidade do pensamento fraco. O exercício que Vattimo sugere como 

possibilidade pós-moderna é um pensamento que tenha por objetivo 

aprofundar a destruição da ontologia clássica realizada por Nietzsche e 

Heidegger, chegando-se ao termo cunhado por ele, que seria a prospecção do 

ser não metafísico, pensado de forma não platônica, livre das estruturas 

estáveis, dos fundamentos fortes considerando o devir como essência do ser, 

este não mais sendo compreendido como absoluto, imutável, mas a partir de 

um viés histórico, temporal, hermenêutico e, nesse sentido, fraco.  

O pensamento correspondente a essa ontologia fraca é o que 

Vattimo definiu como pensamento fraco. Tal expressão, segundo o autor, é 
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uma “metáfora provisória, um exercício, uma experimentação, que pretende 

acompanhar as consequências desse enfraquecimento do ser tradicional” 

(ROVATTI apud TEIXEIRA, 2005: 70). Uma delas é o “reconhecimento da 

ausência de condições transcendentais da possibilidade de experiência que 

suspendam determinados horizontes histórico-culturais, linguísticos” 

(VATTIMO; ROVATTI, 2006: 19). 

A ideia de fundamento forte não mostra mais eficácia para dar conta 

da complexidade de conhecimentos e acúmulos histórico-científicos; se for 

para falar de algum nível de fundamentação, ele só poderá ser de cunho 

hermenêutico, o que denota na filosofia de Vattimo reconhecer a finitude e a 

caducidade inerentes ao conceito de ser. Essa ontologia fraca, para o filósofo 

italiano é herdeira das consequências da morte de Deus assinalada por 

Nietzsche, e, com isso, assume como hipótese, ou melhor, como interpretação 

a caducidade de todas as nossas representações da realidade. 

Ao falarmos que o pensar a diferença é a superação da dialética, 

não estamos dizendo que uma suplantou a outra, mas queremos dizer que 

uma ultrapassou (englobou) a outra. E se o pensamento fraco superou a 

diferença, significa que este consumou em si o pensar a diferença e a dialética. 

Segundo Vattimo, a superação da modernidade não se dará por implantação 

de uma nova maneira de pensar em depreciação da atual forma de se 

interpretar as coisas. 

Trata-se, assim, de uma estrutura que recusa qualquer fundação 

última, qualquer ponto onde é possível o apoio, tal como o sujeito durante a 

Modernidade. Seu pensamento é marcado por um olhar propositalmente 

“provisório”, marca apenas direção que deve ser seguida. Não existe mais um 

centro de gravidade, como lugar estável, seguro e regulador através do qual se 

arquitete a realidade. É preciso denegar o jogo da metafísica que se funda e se 

constrói a partir de uma imobilidade fundadora e de uma certeza 

tranquilizadora (ROCHA, 2007: 132).  

O pensamento fraco, destarte, se particulariza de qualquer tipo de 

metafísica, valoriza as aparências, os procedimentos e formas simbólicas, e 

postula a linha hermenêutica para encontrar o originário. Nessa categoria 

analítica, a racionalidade cede terreno, não deve ter medo de retroceder ainda 

que isto signifique uma zona de sombras. O pensamento fraco torna-se, então, 
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uma metáfora e, de certa forma, uma contradição. De todo modo não poderia 

converter-se em uma espécie de sigla de uma nova filosofia. Antes disso, é um 

modo de falar provisório, contraditório. Apresenta, porém, uma via, que indica 

um sentido para recorrê-la. O pensiero debole é possuidor uma ontologia de 

enfraquecimento do ser, de desestabilização da substância. O ser fragilizado 

transforma-se, assim, em evento e acontecimento, efêmero, essência temporal. 

Caracteriza-se também pela falta de fundamento, próprio da metafísica de 

qualquer espécie. De acordo com Teixeira (2005) esta carência de 

fundamentação faz parte da Pós-modernidade em geral. O niilismo 

Nietzschiano e Heideggeriano nega, principalmente, realidades absolutas. Em 

Heidegger, por exemplo, o fundamento, converte-se em abismo. A ideia de 

superação que teve tanta importância na filosofia moderna concebe o curso do 

pensamento como um desenvolvimento progressivo, por meio do qual o novo 

tem identificação com o valor através da mediação de recuperação e da 

apropriação do fundamento-origem. 

Porém, precisamente a noção de fundamento é radicalmente posta 

em discussão por Nietzsche e Heidegger. Estes pensadores segundo Vattimo e 

Rovatti (2006) se encontram na condição de tomar distância criticamente do 

pensamento ocidental, enquanto pensamento do fundamento; em 

compensação, não podem criticar este pensamento em nome de outra 

fundação. É isto que os filósofos da pós-modernidade devem considerar. 

 

 

O pensamento fraco ou débil não quer chegar à fraqueza do 
pensamento, dado que o seu objetivo é mostrar a fraqueza do 
pensamento metafísico para abrir espaço às demais formas de 
pensamentos não metafísicos (VATTIMO, 1989: 13). 

 

 

A ideia de fraqueza como atributo do pensamento (pensiero debole) 

ambiciona demostrar a fragilidade do pensamento metafísico e possibilitar a 

abertura de espaço para as demais formas de pensamentos não-metafísicos, 

tais como, a arte e a retórica. O pensamento fraco é aquele que situado no 

momento histórico pensa acerca de todas as questões, mas não se fecha 

numa interpretação única, unilateral e determinística. É um pensamento aberto 
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para as possibilidades, visto que é passível de questionamento. É um 

repensamento. 

Dessa forma, para Vattimo, a pós-modernidade, para se distinguir da 

modernidade, deve afirmar como sua particularidade distintiva o pensamento 

fraco, através do qual se propõe como repensamento de todas as questões 

sem ambicionar uma superação, mas sim uma sustentação. Fora de qualquer 

possibilidade de se absolutizar um pensamento ou tomá-lo como fundamento, 

o pensamento fraco revelar-se sem força, unidade e predeterminação, pelo fato 

de pretender ser ultrametafísico, isto é, viver na consumação do niilismo. 

 

 

3.2.4. O Pensiero Debole 

 

 

O pensiero debole, traduzido como pensamento enfraquecido ou 

debilitado, trata-se uma hermenêutica niilista que tem como principal proposta 

construir um caminho para o pensamento que não mais esteja preso à 

necessidade de uma fundação única. Perante a crise do fundamento, que 

surge, sobretudo nas obras de Nietzsche e Heidegger, o pensamento 

fragilizado renuncia à busca de uma nova fundação e passa a trabalhar sem a 

claridade máxima da tradição, mas com uma meia luz, Lichtung, metáfora 

Heideggeriana que dar a entender a clareira irrompida pelo sol no meio de uma 

floresta. 

Vattimo entende que pensamento enfraquecido é a consciência 

paradoxal de uma razão que não pode se arvorar como forte e possuidora 

absoluta da verdade e que, em contraponto, continua viva em sua tarefa de 

pensar o ser. Ela, a razão, não pode esquecer-se das sombras do pensamento 

por se imaginar límpida pela luminosidade de uma tradição cartesiana. 

Desvestida de suas pretensões metafísicas, resta o sereno caminho de colher 

ainda aquelas mensagens, aqueles vestígios do ser que permanecem num 

constante envio alçado pelo próprio ser. Não sendo uma nova filosofia, 

percebe-se que: 
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[...] É um modo de dizer provisório, talvez também contraditório. Mas 
assinala um percurso, indica um sentido de caminhada: é uma via 
que se bifurca em relação à razão-domínio de qualquer forma 
retraduzida e camuflada, da qual, todavia, sabemos que uma 
despedida definitiva é tanto quanto impossível. Uma via que deverá 
continuar a bifurcar-se (VATTIMO; ROVATTI, 2006: 22). 

 

 

A ideia que sustém esta forma de pensar é a de que não há 

nenhuma possibilidade do pensamento para estabelecer ou alcançar alguma 

verdade estável ou definitiva (assim, é possível constatar a forte ligação entre o 

pensamento fraco e a problemática do pós-modernismo). A filosofia foi 

estruturada no passado enquanto uma pesquisa do sentido autêntico da 

verdade, todo sistema filosófico teve como desígnio colocar em um sistema de 

regras racionais o sentido último da existência e do ser. Vattimo reconhece, 

como muitos outros pensadores, a tendência histórica que vê o Ocidente 

gradativamente perder esse desejo de demonstrar sentido estável da realidade.  

O pensamento filosófico chegou à opinião de Vattimo ao crepúsculo de sua 

aventura. As tentativas de corroborar com os princípios metafísicos que 

regulam e sustentam eternamente a realidade, resultou em um fracasso, isso 

prova (mais uma vez historicamente) que não ha uma verdade estável. 

Partindo dessas premissas, é notório que necessitamos dar outra 

forma à filosofia: um novo sentido, a filosofia da estrada que vai, no futuro, que 

não busca a verdade absoluta, porém, adaptar-se ao fato de que existem 

verdades múltiplas (para a qual não existe uma verdade absoluta, mas apenas 

uma pluralidade de verdades relativas), que Vattimo espera para o advento de 

um pensamento fraco, uma forma de refletir que não se apresenta como uma 

explicação única, certa e incontestável da verdade, mas sim uma maneira de 

pensamento que alerta e deixa surgir à pluralidade de formas.  

 

 

O pensamento fraco é essencialmente uma forma de pensamento 
que se adapta às condições de mudança da realidade incessante, um 
pensamento macio, que é capaz de aceitar a pluralidade, os pontos 
de vista sem impor qualquer ponto de vista como o absoluto e 
incontestável (VATTIMO; ROVATTI, 2006: 24). 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dpensiero%2Bdebole%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26rlz%3D1C2RNAN_enBR455BR458%26biw%3D1093%26bih%3D499&rurl=translate.google.com.br&sl=it&u=http://digilander.libero.it/syntmentis/Filosofia/Lyotard.htm&usg=ALkJrhhJWgnhxnf13o1jdf8u2UnWDk1zjQ
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Segundo Teixeira (2005: 8) e Pecoraro (2006: 192-193) o 

pensamento fraco é formado por quatro características: a) um tomar a sério os 

arrolamentos entre evidência metafísica e relações de poder, com amparo em 

Nietzsche e talvez até Marx; b) um “olhar amigo” ao “mundo das aparências”, 

observando aí um plausível lugar para a experiência do ser; c) um evitar a 

“glorificação” desse mundo, como em Deleuze, para não incorrer novamente na 

metafísica; d) uma identificação entre o ser e a linguagem, defendendo uma 

aproximação hermenêutica de um ser “frágil”, que se revela pelo “recordo”, 

pelas “pegadas”. 

 

 

O trabalho de enfraquecimento do pensamento é um trabalho de 
corrosão, de infiltração, de dissolução de um bloco. Trabalho dirigido 
para a tradição filosófica e em particular para a modernidade: o 
sujeito cartesiano, a heideggeriana disponibilidade sobre os entes 
(sobre a coisa), a eficácia, a segurança, a intrínseca violência de um 
saber que domina objetos e pessoas, sobrevivência de um núcleo 
pensante, metafísica, história do pensamento ocidental (VATTIMO; 
ROVATTI, 2006: 26). 

 

 

O pensamento Vattimiano, portanto, está alicerçado numa revisão 

do papel da filosofia em nossa sociedade e a transformação da capacidade do 

pensar e das funções e eficácias sociais desse pensamento nas práticas 

cotidianas: 

 

 

Mas talvez isso também seja ademais de um procedimento tradicional 
do discurso filosófico [...], um modo, mesmo que “fraco”, de vivenciar 
a verdade, não como objeto de que nos apropriamos e que 
transmitimos, mas como horizonte e pano de fundo no qual, 
discretamente, nos movemos (VATTIMO; ROVATTI, 2006: 26). 

 

 

A guisa de finalização deste momento, entendemos que o 

pensamento fraco, conduz o discurso sobre a realidade, de uma fala unívoca, 

que, calcada sobre a metafísica, pode reclamar extensão e profundidade 

universais, a uma forma fraca de experimentar a realidade, através da qual 

história e cultura posicionam todo discurso, atalhando-o de qualquer pretensão 
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de falar para além do próprio horizonte. Existe, assim, o destroncamento de 

uma matriz metafísica geradora de um pensamento forte, para uma matriz 

hermenêutica causadora do pensamento fraco.  

 

 

3.3. Cenário de hibridização e experiências contra-hegemônicas. 

 

 

Após problematizarmos o que entendemos por espírito do tempo 

moderno, pós-moderno, o processo de implementação do protestantismo no 

Brasil e as costuras institucionais que foram formatadas, além do pensamento 

fraco. Neste momento, discutiremos como se encontra o cenário atual do 

protestantismo brasileiro. Para tanto, entendemos que Boaventura de Sousa 

Santos nos traz importantes contribuições, sobretudo, por meio das respostas 

que fornece aos questionamentos levantados na obra Se Deus fosse um 

ativista dos direitos humanos (2014), tais como: Deus estaria do lado daqueles 

que discursam sobre a universalidade da humanidade ocidental e eurocêntrica, 

impondo uma perspectiva unilinear da história? Ou ele estaria do outro lado da 

linha abissal, da maior parte da população do mundo, que não é sujeito, mas 

objeto de discurso dos direitos humanos, dos excluídos da subjetividade 

universal fundada pelas revoluções modernas, dos que nem sequer puderam 

existir ou cuja existência de sofrimento não chega a ameaçar a universalidade, 

do outro lado da linha? 

De acordo com as teorizações de Boaventura, haveria possibilidades 

de que este Deus ativista fosse desacreditado pelos media hegemônicos, 

ameaçado pelo Estado, perseguido e assassinado pelos donos do capital, 

massacrado nas ruas das cidades ou no campo, como não cidadãos da ordem 

do fascismo social. 

Mas há razões para se apostar que a política e as pautas dos 

direitos humanos só têm a ganhar ao levar a sério essa metáfora do Deus 

ativista, ao desracionalizar e dessecularizar os seus pressupostos históricos, 

suas práticas de legitimação e aplicação. Por outro lado, as teologias trazem 

um imenso potencial de enriquecimento recíproco e transformação das esferas 

públicas de que participam e das quais nunca estiveram apartadas. 
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Segundo Boaventura (2014), para o bem e para o mal, a religião 

nunca abandonou o domínio público. Se de um lado a religião contribuiu para a 

legitimação da ordem colonial, para a dominação cultural, simbólica, espiritual e 

epistemológica de inúmeros povos, ela sempre serviu de inspiração e motor 

para a luta contra a dominação, protagonizada por grupos e movimentos 

pertencentes a esses mesmos povos. 

Cabe atentar para o fato de que o secularismo é mais uma das 

monoculturas modernas, na qual se assenta a universalidade dos direitos 

humanos, assim como a separação radical entre sociedade e indivíduo, esfera 

pública e privada, bem como a limitação da religião a esta última. Embora 

tenha tido um caráter revolucionário e emancipatório, o secularismo reforçou 

estereótipos coloniais sobre outros povos e culturas, considerados pré-

modernos, por promoverem concepções distintas de mundo,  das relações com 

o transcendente, entre espírito, matéria e natureza. Assim, além de consagrar a 

injustiça epistemológica, o secularismo consagrou a injustiça histórica de situar 

as demais cosmologias e teologias não ocidentais no passado, enquanto a 

modernidade seria a única detentora do futuro, na forma do progresso 

unilinear; 

Refutar a religião das lutas contra opressão, o que historicamente 

era comum entre grupos tradicionais de esquerda, só garantiu a cegueira em 

relação a como vivem e por que lutam os oprimidos. Teologias progressistas, 

como a Teologia da Libertação, foram e são fundamentais à luta contra a 

opressão e contra a globalização contra-hegemônica. 

Há fundamentalismos e teologias progressistas nas mais diversas 

matrizes religiosas.  A reaproximação da religião do espaço público pode tanto 

reforçar a intolerância e a perpetuação das injustiças sociais quanto pode servir 

à superação delas. Assim como não há garantia de que a religião seja 

emancipatória, não pode haver juízos prévios sobre qual delas tenha um 

potencial mais progressista, pois tais juízos devem ser feitos nas práticas 

concretas de diálogo intercultural; 

A reapropriação da religião no espaço público, sobretudo na política 

de direitos humanos, tende a propiciar o que discurso racional nos impede de 

ver, ouvir e sentir. Ela permite preencher os entrelugares do diálogo 

intercultural onde a presença precede o sentido; o sofrimento humano é tão 
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imenso que não pode ser expresso em palavras, mas apenas compartilhado no 

encontro de corpos; onde o sentido de comunidade pode resgatar o conteúdo 

ético que o individualismo moderno negou. 

A religião enquanto elemento pertencente à vida pública ganhou 

destaque nas pesquisas acadêmicas dos últimos tempos. Apresenta-se como 

um fenômeno multifacetado – assim como a globalização que não é um 

fenômeno monolítico e apresenta-se numa trama de duas globalizações 

opostas, que horas andam em paralelo e horas se interceptam - tanto do ponto 

de vista da quantidade de denominações envolvidas como no que diz respeito 

aos segmentos e orientações políticas e culturais envolvidas no processo. No 

que tange respeitos à discussão das globalizações, cabe ressaltar que o que 

Boaventura problematiza como hegemônica concerne a uma nova fase do 

capitalismo global, que prima pelo mercado, liberalização do comércio, 

privatização do sistema econômico, desregulação do sistema financeiro, 

relações de trabalho precarizadas, exploração “irracional” dos recursos 

naturais, dentre outros aspectos. Já a globalização contra-hegemônica é 

categorizada como a que engloba os movimentos sociais e ONG’s que, de 

forma articulada, lutam contra o capitalismo e seus rizomas como a opressão 

colonialista, as desigualdades sociais, a destruição ambienta, as práticas e 

modos de vidas diferentes dos ditames da cultura ocidental, entre outros. 

Dentro desse debate, os valores cristãos calcados no paradigma de 

civilização eurocêntricos se colocaram - por meio da atuação das instituições 

religiosas Católicas e Protestantes - como valores universais e hegemônicos. A 

partir do terceiro quartel do século XX as teologias políticas12, conservadoras 

ou progressistas, passaram a questionar a distinção moderna entre o público e 

o privado, reivindicando espaços de intervenção da religião na esfera pública, 

muito embora essas demandas de reivindicação não se dessem de forma 

uníssona, variando de pauta conforme as diferentes teologias políticas. 

Acerca das teologias políticas, Boaventura elenca as teologias 

fundamentalistas, pluralistas, tradicionais e progressistas. As fundamentalistas 

- apontadas pelo autor como as cristãs e islâmicas – são as que concebem a 

revelação como princípio estruturador da organização social em suas variadas 

                                                           
12

 Diferentes formas de conceber a intervenção da religião na organização social e política da sociedade. 
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dimensões. As pluralistas interpretam a revelação enquanto um elemento de 

contribui para a vida pública e a organização da sociedade, procurando 

equilibrar as tensões entre a revelação e a razão. De forma resumida, as 

teologias pluralistas preconizam uma concepção mais humanista da religião.  

Tendo essas duas primeiras caracterizações de teologias políticas 

como base, é possível perceber que talvez não seja coincidência o fato do 

fundamentalismo ser comumente relacionado, inclusive pela academia, ao 

período moderno, pautado pela busca incansável pela afirmação de 

identidades. 

As teologias tradicionais não reconhecem as distinções que existem 

entre as religiões dos oprimidos e dos opressores enquanto que as teologias 

progressistas operam a distinção entre as religiões dos oprimidos e dos 

opressores, além de categorizarem a religião institucional como sendo a dos 

opressores. Já na perspectiva das teologias progressistas, não é legítimo 

operar a separação entre a análise das religiões e a análise das relações de 

produção. 

Dentre as teologias progressistas, podemos citar a teologia da 

libertação, que entende a religião enquanto potencializadora da libertação 

estrutural e coletiva dos povos mais pobres. As teologias feministas, que tecem 

críticas à forma como a religião, grosso modo, associa suas estruturas a 

modelos patriarcais nos quais as mulheres são submissas e propõem um 

modelo teológico fundamentado nas experiências emancipatórias femininas no 

interior das religiões. 

Para Boaventura: 

 

 

As distinções entre diferentes tipos de teologia (pluralista e 
fundamentalista; progressista e tradicionalista) permitem ver que as 
relações entre os fenômenos religiosos emergentes, as formas de 
globalização e os direitos humanos não são unívocas ou monolíticas. 
[...] No entanto, as teologias pluralistas progressistas contêm um forte 
potencial contra-hegemônico. Ao reconhecer a relativa autonomia do 
espaço secular e ao fazer um julgamento crítico das injustiças que 
nele ocorrem, a religião dos oprimidos pode ser uma fonte de 
articulaçãoentre os movimentos religiosos e secularesque lutam por 
uma sociedade mais justa e mais digna (SANTOS, 2014: 53-54). 
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Aqui percebemos uma ilação entre a tese de contra-hegemonia do 

Boaventura e a do pensamento frágil do Vattimo, pois em ambos aparece a 

ideia do pluralismo e da abertura institucional como marca do momento atual, 

não apenas no âmbito dos movimentos religiosos mas também fora deles.  

No espírito do tempo pós-moderno, há uma confrontação entre os 

pensamentos mais enraizados – Profundos e singulares - advindos da 

modernidade e os pensamentos da opção característicos do período pós-

moderno, marcado pela variância, efemeridade, fragilidade e etc. Os 

indivíduos, viventes neste período, equilibram-se entre as tensões existentes 

entre o pensamento de raízes e de opções. 

Diante do espírito do tempo pós-moderno pautado pelo pensamento 

frágil proposto por Vattimo, existem aberturas e cissiparidades nos diversos 

campos da vida para os cosmopolitismos, novos relacionamentos entre raças, 

gêneros, modos de saber e de ser. O declínio dos pensamentos hegemônicos 

se dá por sua unilateralidade e suas pretensões universais que são 

incompatíveis com a mentalidade pluralista e relacional pós-moderna, 

categorizadas por Boaventura como contra-hegemônicas. 

As práticas e lutas contra-hegemônicas são pautadas pela ecologia 

dos saberes que, nos escritos do autor seria: 

 

 

[...] um exercício epistemológico baseado na incompletude de 
qualquer tipo de conhecimento humano e destinado a identificar 
conhecimentos distintos e critérios de rigor e validade que operam 
credivelmente nas práticas sociais de modo a desenvolver interações 
criativas entre eles. O objetivo da ecologia dos saberes é ampliar a 
legitimidade intelectual e cultural das lutas pela dignidade humana 
(SANTOS, 2014: 107). 

 

 

Na perspectiva da ecologia dos saberes teorizada por Boaventura, é 

possível pensar uma prática teológica – sobretudo as pluralistas - orientada 

para o diálogo com os direitos humanos das minorias, posto que: 

 

 

Ao contrário, encontro um enorme potencial para a tradução 
intercultural entre os direitos humanos reconstruídos e as teologias 
políticas progressistas plurais – sejam elas cristãs, islâmicas ou 
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outras. De acordo com estas, as políticas convencionais de direitos 
humanos são pouco mais de hipocrisia política institucionalizada. Isso 
significa que outras de direitos humanos, concepções contra-
hegemônicas e interculturais, podem contribuir para fortalecer ou 
ampliar as lutas sociais ancoradas nestas teologias. O 
enriquecimento intercultural das concepções de dignidade humana 
não só irá fortalecer a legitimidade das lutas conduzidas em seu 
nome, como também ajudará a privilegiar as concepções que mais 
diretamente confrontam as dimensões de injustiça social que 
identifico neste livro. Não penso que, no âmbito das teologias 
progressistas, esta tarefa seja excessivamente difícil. Por exemplo, o 
fato de o Islã não aceitar uma concepção secularizada da dignidade 
humana ou o fato de as teologias cristãs considerarem que a 
dignidade humana radica na imagem e na semelhança de Deus não 
constitui em obstáculo para que se encontrem nos livros e leis 
sagradas (Shari’a e Bíblia) concepções de dignidade humana que, na 
prática, são comensuráveis ou compatíveis com a concepção de 
dignidade humana subjacente aos direitos humanos (SANTOS, 2014: 
108-109). 

 

 

De acordo com o teólogo Johann Metz (1980) o Deus apresentado 

no evangelho cristão não pode ser categorizado como um Deus de 

conquistadores, mas sim como um Deus de escravos. Levando este aspecto 

em consideração, um fiel imbuído nos propósitos de Deus deve estar presente 

nas lutas que combatem a opressão que violenta populações em vários lugares 

do mundo. As teologias deveriam ser pautadas pelas múltiplas dimensões do 

sofrimento humano injusto que fomentam enfrentamentos contra relações 

opressivas, tais como, a discriminação étnica, sexista e os epistemicídios de 

devastam sistemas de pensamentos antagônicos ao ocidentalocêntrico.  

Portanto, as teologias contras-hegemônicas detêm o potencial de 

encampar lutas políticas contra o sofrimento de minorias enquanto tarefa 

inconclusa da divindade. Apesar de não termos produzido uma cartografia 

detalhada das teologias contra-hegemônicas, no próximo momento, 

pontuaremos alguns projetos/movimento contra hegemônicos situados no 

cenário configurado pelo protestantismo brasileiro atual. 

 

 

3.4. Igrejas evangélicas e projetos contra-hegemônicos. 
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As instituições e agentes religiosos sempre tiveram uma interface 

com a esfera política e social, sendo essa interface mais ou menos acentuada 

dependendo do tipo de manifestação religiosa, e do tipo de esfera 

pública/social. No caso do protestantismo no Brasil, sua condição de 

religiosidade de minoria, frente ao quase monopólio religioso da Igreja Católica 

Romana, sua atuação social coletiva ficou geralmente restringida a aspectos 

muito localizados. Com o período da ditadura, a Igreja Católica Romana 

assumiu uma posição de enfrentamento, especialmente com a Teologia da 

Libertação, a ação social Comunidades Eclesiais de Base, e os Bispos 

progressistas. Ficou em oposição ao governo, que recorreu aos protestantes 

na busca de alguma legitimação. Embora esse apoio não tenha sido 

generalizado, a postura das igrejas protestantes no período foi de 

distanciamento das lutas sociais, inclusive com suporte teológico de defesa de 

um retraimento espiritualizante por parte das igrejas e dos evangélicos. Nos 

anos 90, a reavaliação do papel social das igrejas evangélicas ocorreu no 

Brasil, como culminância de um processo iniciado nos anos 80 com o fim da 

ditadura, e que ficou conhecida no Brasil com o nome de Teologia da Missão 

Integral da Igreja. Essas mudanças colocaram no cenário público novos atores 

sociais oriundos de vários grupos religiosos que até os dias atuais ainda não 

receberam a devida atenção por parte dos estudos acadêmicos. 

Como os evangélicos estiveram com certa “invisibilidade” por parte 

dos estudos acadêmicos, deferentemente dos católicos – a visão sobre a 

atuação social desses grupos é, por vezes, mal fundamentada, e deve ser 

revista através de novas investigações.  

Convém ressaltar que a “costura sociológica” do tema da face 

pública de Igrejas Evangélicas frente às problemáticas sociais não é de fácil 

feitio, posto que se trata de posturas que ainda estão sendo definidas e 

redefinidas pelos próprios atores em questão. Portanto, este exercício exige 

alguns procedimentos transversais por parte do pesquisador, sobretudo, do 

ponto de vista metodológico.  

No que concerne aos redirecionamentos das formas de ação e 

implementação de políticas sociais no Brasil a partir dos anos 90, podemos 

destacar que neste processo houve uma transferência de alguns deveres 

governamentais para a sociedade civil com vistas a alavancar uma cidadania 



128 
 

mais ativa. O que salta aos olhos é a forma como as entidades religiosas são 

reavivadas nesse processo, principalmente por meio das exposições públicas, 

das negociações e interações com outros atores sociais, muito embora este 

reconhecimento traga consigo alguns enfrentamentos com setores mais 

tradicionais do cenário público. Logicamente, esse “aparecimento” das igrejas 

evangélicas não se deu de forma instantânea, alguns fatores foram 

preponderantes para alterar o quadro social que era desenhado no Brasil até 

os anos 90, tais como, o enorme crescimento do número de evangélicos e sua 

progressiva inserção nos quadros políticos do país e o aumento da injeção de 

recursos públicos e de ONGs destinados aos projetos implementados e 

mantidos por organizações religiosas. Esses fatos, entre outros que os 

sucederam, fizeram com que os evangélicos, até então pouco conhecidos nos 

discursos públicos – muito embora já se fizesse atuante no campo religioso do 

país, eram bastante minoritários e não conseguiam atrair a atenção dos demais 

atores sociais - reivindicassem uma maior representação enquanto sendo uma 

das manifestações religiosas civis do país ao lado dos católicos. Tais 

reivindicações acabaram mexendo com o país.  

Dentro deste cenário, poucos estudos acadêmicos tiveram uma 

preocupação de avaliar qual o impacto sobre o tecido social na incorporação 

desses novos atores sociais no início dos anos 90, entendendo quais são os 

efeitos dessa presença dos evangélicos nas redefinições das comunidades 

espalhadas pelo país, tal como a comunidade de Felipe Camarão, 

problematizada nesta parte do trabalho. Achamos outros aspectos que acabam 

emergindo desse tipo de estudos e que, por isso, também acabam sendo 

focalizado em pesquisa, como por exemplo, os benefícios decorrentes da 

potencialização de capital social e as novas experiências associativas, como as 

redes, o terceiro setor, os conselhos, entre outros, que acabaram produzindo 

novas identidades coletivas na sociedade e laços de solidariedade entre os 

indivíduos isoladamente e entre os grupos constituídos. Acerca disso, listamos 

algumas experiências que podemos caracterizar como contra hegemônicas 

dentro do campo protestante no anexo 2 deste trabalho, que nos serviram de 

unidades analíticas para as problematizações aqui ensejadas. 

Estamos desenhando este panorama objetivando mostrar como foi 

possível aglutinar as Igrejas Evangélicas as ações sociais, rompendo com o 
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“virtual” monopólio que existia por parte da Igreja Católica em nosso país, 

sobretudo, dos pontos de vista cultural e religioso, causando um rearranjo da 

atuação pública das Igrejas. Esse aspecto é bem simbolizado em Felipe 

Camarão, visto que as grandes conquistas sociais que aconteceram no bairro 

até os fins da década de 90 ocorreram por intermédio da ação da Igreja 

Católica, que tinha e ainda tem atualmente uma grande inserção nas 

comunidades. Cabe lembrar mais uma vez que essa aproximação entre o 

segmento evangélico e a ação social ainda não tem sido alvo de interpretações 

acadêmicas. Sobre essa aproximação entre as igrejas evangélicas e atuação 

social, o Pastor da Comunidade Evangélica Vida Plena, José Silvestre de 

Moura (52 anos), conhecido simplesmente por Pastor Silvestre - que foi um dos 

nossos principais parceiros cognitivos na pesquisa pelo fato de atuar no bairro 

há vinte anos – ao ser interpelado coloca que: 

 

 

O que aconteceu é que as igrejas sempre tiveram esse interesse da 
participação social, mas também teve um fator que desconstruiu essa 
visão que foi a ditadura, que foi um processo de repressão. Com o 
processo de repressão houve os parceiros que tinha uma visão 
social, que tinha uma visão de realmente lutar pela defesa dos 
direitos foram reprimidos, foram colocados para fora do para fora do 
país e houve realmente um recuo, e alguns setores da igreja 
evangélica regrediram e foram cuidar apenas da alma, porque 
cuidando apenas da alma não há confronto com o governo, não se 
questiona a injustiça social, se cuida apenas da alma você não vai 
confrontar com o governo porque quando você busca a questão 
social, as vezes, você tem contradição com o governo que não está 
atendendo aos interesses sociais. Então, como havia uma repressão, 
houve um distanciamento das igrejas na parte social. Mas com a 
abertura democrática, com esse processo democrático, as igrejas 
começaram a atuar de forma mais contextualizada na comunidade, 
isso faz parte também do processo democrático, nada é em vão, teve 
também essa questão da correlação de forças, dessa conjuntura 
favorável, e hoje como nós entendemos que o governo é democrático 
e que ao mesmo tempo fortalece os movimentos sociais, as igrejas 
entenderam e há realmente um campo de ação social, importante 
também de se desenvolver. Então, a partir daí elas passaram a 
reivindicar esse direito e passaram a buscar ocupar também esses 
outros setores, ocupar também esses outros territórios, a sua 
participação nos movimentos sociais, no espaço público. Então, hoje 
as igrejas entendem que não é apenas a questão espiritual, não é 
apenas a questão de cuidar da alma, mas cuidar do Reino de Deus 
como um todo, o homem como um todo, a vida em abundancia, na 
área social, na área ambiental, na área social, na área econômica as 
igrejas também estão se posicionando (Ps. SILVESTRE, 2010).   
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A fala do Pastor Silvestre nos revela que parece estar havendo a 

formação de uma consciência mais ampliada por parte dos líderes religiosos no 

que concerne ao papel social da religião. Essa consciência é pautada em uma 

postura de ação mais intramundana das igrejas evangélicas, principalmente 

diante do quadro social atual. 

A atuação pública das igrejas evangélicas não encontra resistência 

somente dos estudiosos acadêmicos, mas também de discursos secularistas 

tradicionais que advogam veementemente a sectarização entre a esfera 

pública13 e as ações religiosas. Essa resistência se dá pela desconfiança de 

que o discurso religioso transite entre comunitarismo e sectarismo, isso não e 

uma caso exclusivo do Brasil. Entretanto, no caso brasileiro por não haver uma 

maior confiabilidade e afinidade dos discursos das Igrejas com os discursos 

das elites, os atores religiosos acabam sendo subjugados no debate público. 

Para nos aprofundarmos e nos apropriarmos mais dessa discussão, 

achamos interessante problematizar os rearranjos ocorridos no campo religioso 

brasileiro, sobretudo, por volta da década de 1980. Desse modo, de certa 

forma como já mencionamos anteriormente, as mudanças ocorridas no 

decorrer processo de redemocratização brasileiro das décadas de 1980 e 1990 

resultaram no reavivamento da presença das igrejas e movimentos religiosos 

na esfera pública. Entretanto, é salutar rememorar alguns acontecimentos 

anteriores em que setores das igrejas tanto católica como evangélicas 

buscaram ser mais ativas nos debates sociais, principalmente através da 

ferramenta teológica. 

O período da redemocratização política do nosso país trouxe 

consigo um impacto positivo para um maior pluralismo social, introduzindo 

elementos politizadores em vários segmentos sociais fortemente marcados 

pelo conservadorismo e pelo isolamento. Dentro desta seara podemos inserir 

as Igrejas Evangélicas. Portanto, importa citar que este processo, colocou em 

cena vários segmentos sociais que, por sua vez, alicerçaram novas demandas 

e planos de ação que germinavam de iniciativas das quais muitas vezes os 

                                                           
13

  Em conformidade com Hanna Arendt, entendemos a esfera pública enquanto mundo comum 
que reuni-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns com os 
outros, por assim dizer. As condições humanas de liberdade exercidas no espaço público 
possibilita que cada indivíduo possa fazer a diferença no mundo através do seu agir público. 
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movimentos religiosos14 faziam parte. Com isso, mesmo havendo insucessos 

em algumas iniciativas das igrejas, foram ocorrendo acúmulo de experiências 

que desencadearam novas formas de atuação. Além disso, os fracassos 

acabam sendo colocados como exemplos simbólicos para as novas gerações 

que remontam suas estratégias para os desafios do presente à luz dos 

acontecimentos passados. Como bem coloca Joanildo Burity: 

 

Há um duplo legado que remonta à década de 50: o das origens do 
movimento ecumênico no Brasil, aproximando católicos e 
protestantes; e o dos ensaios de criação de modalidades de ação 
social e política inspirada pela religião, que levaram as pastorais 
sociais e ao movimento das comunidades eclesiais de base no 
campo católico e a projetos sociais em comunidades pobres entre os 
protestantes tradicionais. Esses legados se cruzam em vários 
momentos e mesmo face a interrupção trazida pelo golpe de 1964, 
mantiveram-se como referências para a resistência ao autoritarismo e 
aos efeitos sociais do desenvolvimento capitalista excludente 
experimentado pelo país na vigência do regime militar. No campo 
protestante, esta é a herança em que vão buscar os setores não-
pentecostais a inspiração para uma atuação social radicalizada nos 
anos de 1980. No campo católico, os modelos de pastoral social daí 
emergentes foram aprofundados pelo movimento de CEBs e pela 
teologia da libertação, tornando-se a principal moldura organizativa e 
simbólica para os movimentos sociais dos anos de 1970 e 1980. 
(BURITY, 2006: 26-27, Grifos nossos.). 

 

 

Sendo assim, no início dos anos 80 os setores mais esquerdistas do 

movimento evangélico – ou seja, os remanescentes do movimento ecumênico 

da década de 50 – juntamente com alguns jovens pastores e estudantes 

atrelados a uma teologia mais conservadora iniciaram uma articulação voltada 

para um envolvimento social mais ativo. Alguns dos grandes sinais dessa 

movimentação foram, a ação de radicalização política que aconteceu na ABUB 

(Aliança Bíblica Universitária do Brasil), que atuava frente aos estudantes 

universitários e secundaristas, as ações sociais apoiadas pela Visão Mundial 

do Brasil – que também tem uma forte atuação no bairro de Felipe Camarão 

atualmente – o congresso brasileiro de evangelização ocorrido no ano de 1983 

que teve forte influencia tanto da ABUB quanto da Visão Mundial do Brasil. 

Essas mobilizações acabaram tendo como principais consequências, o 

                                                           
14

 Sobretudo as alas progressistas das igrejas católicas e evangélicas, tais como, as igrejas 
populares, as comunidades de base, o ecumenismo de origens protestantes e o movimento 
pelos direitos humanos. 
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ativismo político, a mobilização e o rompimento do apoio aos militares em 

grande parte dos setores do campo protestante. Não obstante, ainda propiciou 

que os evangélicos pudessem ter um aumento na representação política, muito 

embora, essa representação não fosse consolidada pela ala de centro-

esquerda do campo protestante. 

Já que estamos discutindo o reaparecimento ou reavivamento 

público das igrejas evangélicas, deixamos subtendido que em um determinado 

momento da história do nosso país elas estiveram no ostracismo, marcadas 

pela imobilização e apatia política, estando, desse modo, distanciadas dos 

debates que ocorriam na esfera pública ou apoiando pura e simplesmente a 

ditadura, por oposição ao comunismo. Esse distanciamento se deu pelo fato de 

sempre haver uma discussão interna dos protestantes de opiniões 

convergentes e distanciadas. 

Trazendo essa discussão para o lócus de pesquisa abordado neste 

momento do trabalho, verificamos que algumas lideranças religiosas do bairro 

de Felipe Camarão advogavam a ideia de que as igrejas deveriam restringir 

sua atuação no espaço público, uma vez que há uma separação constitucional 

entre igrejas e Estado em nosso país. Enquanto isso, outros defendiam um 

afastamento voluntário das questões sociais, visto que, haveria uma 

incompatibilidade entre a fé e o engajamento social. Esse entendimento acaba 

sendo uma reação a algumas opiniões dos setores mais secularizados da 

sociedade que enxergam as igrejas como instrumentos de imobilização política 

e conservadores, portanto, contrárias à modernização ocorrida no campo 

social. 

Posto isso, entendemos os motivos pelos quais a atuação social das 

Igrejas protestantes era tida por vários setores sociais com bastante resistência 

ideológica. Isso se dava pelo fato da maior ênfase filantrópica que era dada a 

atuação social das igrejas, sobrepondo o foco das movimentações mais 

modernas de ação religiosa nos espaços públicos desde o sindicalismo aos 

movimentos sociais e as políticas partidárias, tais movimentações sempre 

enfrentaram resistências intelectuais e políticas15. 

                                                           
15Atualmente essas resistências ainda são bastante latentes, sobretudo quando observamos o 

forte preconceito mútuo que existe entre as igrejas e a academia.    
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No que diz respeito ao afastamento voluntário das Igrejas da 

atuação pública, o maior argumento dos que defendem esse posicionamento é 

a existência de uma incompatibilidade missiológica entre a atuação social e a 

fé religiosa, portanto, a oposição entre religião e ação política. Tal pensamento 

ganha força com a visão missiológica que coloca a religiosidade como algo de 

ordem extramundano16, esta visão se articula com facilidade somente aos 

segmentos sociais que não hostilizem a religião. Não obstante, também existe 

outra corrente que defende o afastamento voluntario das igrejas da atuação 

pública. Tal corrente tem como postura a não aceitação da politização do 

campo religioso, uma vez que, essa politização poderia acarretar uma maior 

legitimação do discurso secular que, por sua vez, desqualifica e oprime as 

manifestações intramundanas de base religiosa. 

Tanto uma como outra postura de afastamento do espaço público 

estão presentes no meio religioso brasileiro, muito embora já enfrente reações 

de setores mais progressistas do meio evangélico. Cabe salientar, que em 

nenhum período da história do nosso país houve uma ruptura total entre as 

igrejas e o Estado ou entre a religião e o Estado. 

Como já ressaltamos anteriormente, o reaparecimento das 

articulações e movimentos religiosos no cenário público brasileiro se deu 

através das mudanças que se deram a partir dos anos de 1980 nas relações 

entre religião e sociedade. Entretanto, estas mudanças são resultantes do 

desencadeamento de uma série de processos, como o reajuste de algumas 

posturas das igrejas evangélicas, o estabelecimento de um maior pluralismo no 

campo religioso, mudanças no relacionamento das igrejas para com a 

sociedade civil, além dos efeitos decorrentes do processo de exclusão social 

provocado pela consolidação do projeto neoliberal nos governos de Collor e 

Fernando Henrique Cardoso. Tais fatores favoreceram sobremaneira o 

restabelecimento dos movimentos das igrejas evangélicas na área social. 

Pouco a pouco, foram sendo enfraquecidas as resistências que 

haviam com relação à participação dos movimentos religiosos no espaço 

público, sobretudo pelos diversos debates teológicos travados internamente no 

                                                           
16

Esta missiologia vai de encontro às teorizações de Max Weber, que coloca a ascese 
extramundanda como sendo uma característica do catolicismo que tinha uma ênfase na 
contemplação divina, sendo, portanto, afastado das ações terrenas. 
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campo religioso que fomentaram novas formas de inclusão das entidades 

religiosas no debate público. Essa nova inclusão trouxe consigo uma maior 

visibilidade aos discursos mais engajados socialmente no interior das Igrejas 

evangélicas, da mesma forma que já ocorria na Igreja Católica. Além disso, os 

rearranjos dos discursos de participação da sociedade civil acabaram abrindo 

espaço para a atuação de vários segmentos sociais, dentre os quais estavam 

as igrejas evangélicas. 

Diante desses fatos, evidentemente o envolvimento das igrejas 

evangélicas com os problemas sociais ficou mais visível na esfera pública, 

além disso, por serem fontes de capital social, as igrejas passaram a ser vistas 

como parceiras valorosas de órgãos públicos para a execução de projetos 

sociais, tornando-se assim, um instrumento crucial de atuação junto aos 

setores menos favorecidos economicamente da sociedade brasileira. O 

movimento ecumênico e as posturas críticas com relação ao capitalismo, ao 

regime militar e aos efeitos negativos ocasionados pelo avanço do processo de 

globalização, foram também motivadores para a diminuição da resistência de 

se ter nas igrejas evangélicas um forte aliado nas lutas sociais. 

Esse processo desencadeou uma maior abertura para a participação 

de grupos religiosos na esfera pública, principalmente nos lugares em que as 

igrejas demonstram ter uma maior possibilidade de gerar capital social com fins 

de promover um maior dinamismo e desenvolvimento de ações juntamente 

com outros setores da sociedade civil. Segundo Manuel Castells: 

 

 

Na maior parte desses casos surge uma identidade comunitária, 
apesar de muito freqüentemente absorvida numa fé religiosa, ao 
ponto em que eu me arriscaria a hipótese e que esse tipo de 
comunitarismo é, essencialmente, uma comuna religiosa, ligada à 
consciência de serem os explorados e/ou os excluídos. Assim, as 
pessoas que se organizam em comunidades locais pobres podem se 
sentir revitalizadas e reconhecidas como serem humanos, por meio 
de uma salvação religiosa (CASTELLS, 1997: 93). 

 

 

De fato, a partir da década de 90 começa a haver um rearranjo de 

posições dos campos religiosos, notadamente os evangélicos, face aos demais 

campos da sociedade. Isso de dá tanto na seara interna das igrejas quanto nas 
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suas relações em outras dinâmicas sociais, levando a uma mudança de 

percepção social do imbricamento entre as igrejas evangélicas e suas ações 

sociais.  

Neste mesmo período, as igrejas – neste caso tanto católicas quanto 

evangélicas – passaram a ter um maior voluntarismo nas comunidades, 

passando a serem estratégicas nas ações sociais, visto que, existem contextos 

em que as maiores “bases” de organização comunitária acabam sendo as 

igrejas que tanto organiza como representa os anseios de uma população. Um 

grande exemplo disso pode ser demonstrado até mesmo no bairro de Felipe 

Camarão, em que a atuação social das ONGs – em Felipe Camarão podemos 

destacar o trabalho da Visão Mundial do Brasil – tem tentado convergir com as 

igrejas no tocante às ações e aos discursos.  

A respeito do que está colocado no parágrafo anterior, podemos 

dizer, em concordância com Burity que: 

 

 

Naturalmente, isto não quer dizer homogeneização da atuação dos 
grupos religiosos – como tampouco está atuação é homogênea entre 
os demais segmentos da sociedade civil. A natureza das ações 
continua refletindo as orientações predominantes da articulação 
existente, seja do discurso religioso, seja das redes e parcerias 
estabelecidas. Há certamente ações puramente assistenciais, com ou 
sem vieses proselitistas, desconectadas de qualquer preocupação 
com o ‘empoderamento’ dos pobres e excluídos. Há outras marcadas 
pela ambigüidade, com sinais de avanço em alguns aspectos, mas 
reproduzindo padrões tradicionais da ação filantrópica. Há outras 
ainda, em que as ações se inscrevem em quadros de referência 
sintonizados com as lutas pela ampliação da cidadania, com a 
preocupação de distinguir a competição religiosa da atuação conjunta 
contra a pobreza e a exclusão e com a necessidade de atuar em 
campos hegemonizados por forças não-religiosas. 

O resultado, nisso tudo, é a intensificação da percepção de que as 
igrejas podem e devem ter um papel ativo no enfrentamento dos 
problemas sociais e de que são um recurso estratégico ou de que 
oferecem possibilidades de legitimação (num nível instrumental) para 
quem com elas se articularem (agências governamentais, lideranças 
político-partidárias ou organizações da sociedade civil). (BURITY, 
2006: 47-48).      

 

 

O mesmo autor ainda arremata salientando que: 
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O confronto com uma realidade não somente historicamente 
excludente e injusta, mas em processo de agravamento - em que as 
marcas e os efeitos, do desemprego, da má qualidade dos serviços 
públicos (educação, saúde, moradia, transporte, etc.) e acesso 
restrito a eles, da inflação e a carestia eram tangíveis nos rostos, 
vestimentas e locais de moradias dos membros das igrejas -, teve um 
impacto importante para as igrejas. Por crescerem precisamente 
entre os pobres e conviverem permanentemente com as carências e 
problemas, materiais e subjetivas, trazidas por estes segmentos 
sociais ao espaço do culto e da convivência eclesial, muitas igrejas 
foram pouco a pouco sendo movidas a ‘fazer alguma coisa’. Parte 
disso se traduziu em ações concretas, filantrópicas ou de mobilização 
coletiva, e parte em maior consciência dos vínculos entre pobreza, 
decisões políticas e estrutura da sociedade. (BURITY, 2006: 49)  

 

 

Assim, a vulnerabilidade social e as incertezas com relação à vida 

também fizerem com que houvesse uma maior abertura por parte da sociedade 

civil para as ações sociais de base religiosa, causando uma maior inclusão e 

enfrentamento perante a exclusão da pobreza e de outros problemas sociais, 

além de uma maior abertura para a redefinição dos papeis dos evangélicos, 

sobretudo no que concerne à ação social. Tudo isso, sob pena de não incorrer-

se no que Dejours (1999) aponta como sendo uma “banalização da injustiça 

social” enquanto um mal que serviria para o bem do futuro. 

Neste momento, também achamos oportuno discutirmos o estado 

em que as Igrejas Evangélicas se encontram diante da complexa dinamicidade 

da realidade social de Felipe Camarão, procurando atentar principalmente para 

as mudanças ocorridas na vida religiosa diante sociedades.  

O campo de investigação das Ciências Sociais nesta área tem 

produzido estudos – dentre os quais, podemos destacar o de Verba et all. 

(1995) - que apontam uma associação entre cidadãos mais ativos e as 

instituições religiosas na sociedade americana, muito embora eles falem pouco 

sobre como a vida religiosa trabalha o cotidiano da vida dos cidadãos. Esse 

estudo demonstrou ainda que existem algumas conexões entre os estágios de 

envolvimento nas igrejas e de participação política que independe de classe e 

outras variáveis sociais. Desse modo, podemos colocar que na sociedade norte 

- americana as igrejas se configuram como importantes agentes na promoção 

de disposições necessárias para o engajamento político/social. Não obstante, 

as igrejas ainda delegam um caráter sagrado às obrigações civis, 

principalmente através do estímulo as atividades de voluntariado, construindo 
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capital social entre seus membros, habilitando-os a serem potenciais atores 

democráticos. No entanto, o referido estudo não explicita claramente se a 

religião em si é importante, ou seja, se gerar capital social, num contexto 

religioso funcionava na motivação e capacidades dos atores sociais. 

Evidentemente, para se ter essa resposta, é necessário examinar 

mais de perto agentes sociais que detenham motivações religiosas, procurando 

enxergar como eles rearranjam novas formas de participação. Importa dizer 

que os grupos religiosos ao fomentarem uma cidadania mais ativa, estão, 

conforme Giddens (1994), colaborando para o fortalecimento de uma 

democracia mais dialógica, visto que imputam nos discursos aspectos de 

conduta social que não eram discutidos anteriormente ou estavam sectarizados 

por algumas práticas tradicionais. 

Essas práticas tradicionais estavam centradas principalmente no 

“eu”, no grupo religioso, em que outras ações extramundanas desviariam os 

devotos do engajamento que deveria ser fomentados com uma ênfase na 

sociedade inspirada pela fé. 

Procuraremos discutir a forma como uma religiosidade específica é 

capaz de fomentar sujeitos voltados para uma maior participação e atuação 

político-social e o que realmente é produzido por esses sujeitos a partir de suas 

práxis em suas localidades, tornando-as democraticamente, mais incluídas. 

Tais sujeitos, por vezes, acabam demonstrando posturas totalmente contrárias 

as que se supõem dos membros passivos das classes populares, tendo, 

portanto, uma ética fortemente marcada pelo engajamento público e pelo senso 

de confiança nas instituições sociais. Desse modo, a conduta desse novo 

sujeito está pautada em grandes características das novas posturas das igrejas 

evangélicas. A primeira delas é a de que Deus pode ser servido através do 

outro humano, a segunda, de que a missão de servir aos pobres é 

responsabilidade dos membros das igrejas, e terceira é a de que as mudanças 

necessárias para podermos viver em um mundo mais justo devem ser 

alcançadas através da ação humana, visto que este passou a ser tido como o 

desejo de Deus da história. Essas são as principais noções que passaram a 

nortear as ações dos novos sujeitos sociais e pertencentes às igrejas 

evangélicas. 
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Há pouco mais de quarenta anos, seguidores de algumas novas 

denominações evangélicas no Brasil e no Chile foram bastante receptivos e 

motivados para exercerem uma cidadania crítica, principalmente pelo fato de 

adquirirem dignidade e um bom valor de status por meio das “graças do 

Espírito Santo” em suas vidas. Entretanto, apesar disso, existia uma 

divergência entre o status enquanto membros ativos do espaço religioso e o 

baixo status enquanto membros das camadas populares são através dessa 

divergência que se criam as consciências críticas visando equalizar os status 

na vida social e política. Estes aspectos estão colocados pelos estudos de 

Emílio Willems (1967). Além dele, Prandi (1996), analisa os pentecostais que 

se sentiam compelidos a lutarem por melhores condições de vida no mundo, 

aceitando a pobreza mais tendo o estímulo de um Deus de justiça que deseja 

que todos os homens desfrutem de boas condições para adorá-lo e lutar contra 

a miserabilidade. Para Mariz (1992), a exigência da conversão opõe-se a uma 

visão fatalista da vida, encorajando as pessoas a discordarem e se rebelarem 

contra a realidade assim como definida convencionalmente. Ela possibilita às 

pessoas acreditarem que suas vidas podem ser mudadas. Mesmo o 

pentecostalismo, com sua atitude extramundana e seu respeito à autoridade 

constituída, fomenta uma visão crítica, não-fatalista da vida que pode trabalhar 

contra a postura oficial do movimento. 

Esses estudos aos quais nos referimos acima, nos trazem 

experiências de espaços religiosos organizados com a formação de novos 

sujeitos, que são estimulados a agirem coletivamente visando uma maior 

justiça social e promoção da dignidade humana. Desse modo, os estudos 

anteriormente revisados permite-nos perceber uma similaridade com as 

teorizações elaboradas por Robert Putnam, das associações civis enquanto 

geradoras de uma sociedade civil forte. Isso se dá porque tratam das melhorias 

que as igrejas trouxeram para essa área, dentre as quais, podemos explicitar 

as maiores laços de confiança entre os fieis convertidos. A perspectiva de 

sociedade civil adotada nesses estudos é bastante interessante para se 

averiguar as articulações entre as crenças e ações de uma comunidade 

religiosa, a formação de novos sujeitos, sobretudo em áreas mais pobres. 

Atualmente, ao passo em que as sociedades se globalizaram foram 

consequentemente se tornando mais complexas, com isso, as barreiras que 



139 
 

nos faziam enxergar a sociedade civil como sendo distinta de outros setores da 

sociedade foram se tornando cada vez mais permeáveis. Concomitantemente, 

as representações que os fieis fazem das religiões também tem se alterado de 

forma substancial. Portanto, a sociedade civil passou a ser – em conformidade 

com a noção de comunidade cívica de Putnam – uma rede de laços e grupos 

por meio dos quais as pessoas convergem os seus interesses umas com as 

outras e agem em comunidade em torno de questões políticas e sociais. 

Durante certo tempo, as associações religiosas eram notadas como 

constituintes da sociedade civil, enquanto instituições que estão situadas entre 

o oikos, ou seja, a esfera privada, e a esfera pública. Entretanto, atualmente 

essas associações são vistas enquanto formadoras de novos sujeitos ativos 

socialmente. Segundo Scherer-Warren, as associações religiosas atualmente 

podem enriquecer a sociedade civil por meio de três maneiras: 

 

 

Como ambientes socializantes, fornecendo e equipando membros 
para o engajamento cívico; como unidades sociais civicamente 
engajadas com outras unidades sociais na negociação de interesses, 
valores e estilos de vida; como bases domésticas, dando suporte aos 
membros individuais no coletivo ou em seus próprios engajamentos 
cívicos. (SCHERER-WARREN, 2006: 150). 

 

 

Portanto, existem igrejas que repassam para os seus fieis 

orientações que colocam o mundo social como sendo um lugar onde se deve 

exercer parte da missão religiosa. Neste caso, o mundo é, portanto, 

transformável e por isso, negociar e trabalhar em lugares a serem transformado 

faz parte da missiologia empregada por essas igrejas. 

 

 

3.4.1. Igrejas evangélicas imersas em um contexto social sui generis 

 

 

Há muitos anos que os cientistas sociais apontavam para uma 

estranha ligação entre a forte presença de igrejas evangélicas em bairros muito 

empobrecidos das grandes cidades, e em especial naqueles com altos índices 
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de violência. Das favelas do Rio de Janeiro as comunidades urbanas do 

Nordeste, extrema pobreza, violência e injustiça convivem lado a lado com a 

profusão de templos, sobretudo, pentecostais. Conforme Christina Vital da 

Cunha (2009) há uma provável relação entre este fenômeno e a desigualdade 

e vulnerabilidade sociais, ou seja, o pentecostalismo seria uma corrente que 

cresce mais ou se fortalece, onde contextos de precariedade político-social são 

abundantes. Muito embora segundo Freston, também tenha ocorrido um forte 

movimento de adesão de integrantes das classes mais favorecidas às igrejas 

evangélicas pentecostais. Tanto periferias dos países em desenvolvimento 

como nas periferias dos países desenvolvidos os moradores das periferias 

foram os que mais se converteram. Nos apontamentos de Christina Cunha, o 

meio urbano se configura enquanto um ambiente de tensão, no qual a 

presença do “Mal” seria forte e, portanto, deveria ser em intensas e cotidianas 

“batalhas espirituais” para as lideranças e demais adeptos devem estar 

constantemente em oração, com o intuito de enfrentar o enorme desafio que 

elas representam. Estes aspectos são de grande relevância para as 

problematizações pelas quais pretendemos enveredar nossas análises, visto 

que, as supostas interfaces que existem entre o ethos evangélico – 

principalmente pentecostal – e o ethos das periferias urbanas, podem ser tidas 

como um dos principais fatores que facilitam a compreensão da existência de 

um grande número de igrejas nessas localidades. Entretanto, ainda não houve 

esforços acadêmicos consistentes no sentido de entender essa estranha 

relação. 

Esse fenômeno foi replicado de modo exemplar na cidade de Natal. 

No começo da década, o bairro de Felipe Camarão apontava para uma 

situação de calamidade em termos de violência e problemas sociais. Tal 

situação despertou ações governamentais e não-governamentais que foram 

alterando o quadro lentamente, de modo que hoje tais índices não se 

apresentam de modo tão negativo, mas ainda demandam cuidadosa atenção. 

Felipe Camarão, entre os mais de 36 bairros que compõe a cidade 

de Natal, é o 4° mais populoso; É formado por 18 comunidades, dentre estas, 

08 são irregulares. Somente no ano de 2009 mais de 40 jovens foram vitimas 

da violência armada, além do caso emblemático do pastor Edmilson, 
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assassinado no dia primeiro de novembro de 2009 enquanto fazia uma vigília 

de oração em um dos morros do bairro, provocando comoção nos moradores 

do bairro. 

Em 2001 a ONG evangélica SEPAL (Serviço para Evangelização da 

América Latina) fez um levantamento das igrejas evangélicas em Natal e 

encontrou 41 igrejas em Felipe Camarão. Em 2005, com financiamento da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi realizada uma cuidadosa 

pesquisa e foram encontradas 59 igrejas no bairro. No que concerne ao 

aspecto denominacional, as igrejas que temos catalogadas em nosso banco de 

dados estão distribuídas da seguinte forma: 

 

 

Tabela 1: DENOMINAÇÕES DAS IGREJAS EVANGÉLICAS EM FELIPE 

CAMARÃO17 

HISTÓRICAS PENTECOSTAIS NEOPENTECOSTAIS 

12 44 3 

Fonte: Banco de dados do Grupo de Estudos Mythos-Logos, Linha de 

pesquisa Cultura e Fenômeno Religioso. 

 

 

 Hoje podemos afirmar, com base em dados que estão sendo 

coletados existem pelo menos 70 igrejas atuantes na comunidade. Os 

evangélicos de Natal começaram a ser despertados para o desafio de Felipe 

Camarão em setembro de 2003, no Seminário Teológico-Estratégico: Modos 

de enfrentamento da Pobreza em Natal, onde ficou clara a urgência de 

                                                           
17

 Cabe dizer que existem outros tipos de critérios para a classificação das Igrejas Evangélicas 
(Mariano, 1999) que colocam as igrejas enquanto pentecostais ou neopentecostais de acordo 
com o seu período de surgimento. Em nosso catálogo, além da datação histórica da 
denominação também adotamos as características doutrinárias para classificarmos as Igrejas 
Evangélicas. Cabe dizer que das 44 Igrejas pentecostais, grande parte correspondia a Igreja 
Assembléia de Deus. 
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voltarem os olhos para a região. Naquele mesmo ano, a pesquisa divulgada 

pela SEPAL chamou a atenção de vários líderes cristãos atuantes na 

comunidade, que se reuniram para refletir sobre a contribuição que poderiam 

dar na reversão dos cruéis indicadores sociais de Felipe Camarão. A pergunta 

a dar a tônica do evento era porque a forte presença da igreja não se traduz 

em transformações do contexto injusto em que está inserida? As perturbadoras 

constatações sobre a apatia das igrejas em relação aos alarmantes desafios 

sociais levaram os líderes a refletir sobre a necessidade de dar continuidade a 

este trabalho. 

Em 2005, foram realizadas reuniões mensais nas mais diversas 

igrejas do bairro. Ao longo destas reuniões, uma rede de igrejas e líderes foi 

sendo construída coletivamente. Em dezembro de 2005 a ALEF (Associação 

de Líderes Evangélicos de Felipe Camarão) foi oficialmente criada, com o 

objetivo de reunir as igrejas que atuam localmente para o desenvolvimento de 

programas focados no Desenvolvimento Comunitário e transformação social. 

As igrejas possuem uma capilaridade que não pode ser encontrada em 

nenhuma outra forma de organização social das comunidades, estando 

presentes em todos os recantos dos bairros e favelas, mesmo os mais 

inóspitos, onde os problemas sociais ensejam sua face mais cruel e os serviços 

públicos são ainda mais ausentes. Com a criação da ALEF, o bairro de Felipe 

Camarão passou a contar não apenas com uma organização, mas com uma 

rede de igrejas e de líderes (não apenas pastores, mas líderes comunitários, de 

jovens, de mulheres, de missões...), que gerencia e executa um amplo 

programa de desenvolvimento local18 e trabalha para a transformação 

comunitária, nos oito eixos de atuação da entidade: educação, formação de 

líderes, saúde, meio ambiente, construção da paz, economia solidária, cultura e 

juventude. 

Felipe Camarão ilustra um cenário comum às comunidades 

empobrecidas de todos os rincões do país. Como dissemos, nenhuma outra 

organização está tão presente nos bairros como as igrejas evangélicas. Essa 

“onda evangélica”, além de poder ser analisada através da congruência entre 

                                                           
18

 Ver em anexo o Manual do Desenvolvimento Comunitário, elaborado numa parceria da ALEF 
com a A Rocha do Brasil. 
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os ethos religiosos e das periferias, como colocamos mais acima, pode 

também ser analisado pela proximidade socioeconômica que existe entre as 

lideranças evangélicas locais e os moradores. Essa proximidade se dá pelo 

fato de ambos terem passado por experiências similares, ou seja, moram no 

mesmo bairro, podem casar, ter filhos e sofrem as mesmas angústias. Isso 

gera uma maior proximidade e empatia entre fieis e pastores, o mesmo não 

ocorre com a Igreja Católica, uma vez que em muitos casos os padres moram 

em outros bairros da cidade, não tem filhos, não sofrem as mesmas angústias 

e, portanto, não tem discursos tão envolvidos com os problemas da 

comunidade. Além dessa, outras particularidades contribuem para o aumento 

do número de evangélicos – tanto as instituições quanto os fiéis – são a 

facilidade de se fundar novas denominações, grande quantidade de cultos 

durante os dias da semana, que acaba sendo crucial para a formação de 

“laços” de afetividade, acolhimento social entre os membros das igrejas. 

Conforme afirma Vital da Cunha (2009): 

 

 

Num espaço social como o das favelas, no qual a insegurança é tão 
presente no cotidiano, onde o sentimento de desrespeito (Segundo 
Márcia Leite, em apresentação no IBMEC, 23 de agosto de 2007, a 
palavra mais presente entre os participantes dos grupos focais da 
pesquisa com lideranças de favelas que vem desempenhando é 
“respeito”. Ver também, SILVA; LEITE, 2007 e SILVA, 2008.) e de 
baixa confiança em si mesmo (Clara Mafra revela que durante 
conversa com moradores era perceptível uma “sensação de fracasso, 
desassossego, de perda e vulnerabilidade geral” (MAFRA, 2003, p. 
203) Simões (SIMÔES, 2008) cita um documento produzido pela 
cruzada de São Sebastião no qual é registrado, na década de 1960, a 
falta de confiança dos moradores das favelas em si mesmos para 
lograr melhores condições de vida.) e nas instituições é muito intenso, 
a rede dos evangélicos e os laços de afeto e confiança gerados (e/ou 
fortalecidos) a partir de tal pertencimento religioso têm uma dimensão 
fundamental na rotina, não só dos que se filiam a esta religião e 
participam de suas atividades litúrgicas, mas também para os que 
vivem próximos a esta realidade e percebem neste meio uma 
possibilidade de buscar ‘acolhimento’ em momentos de necessidade. 
É como se a percepção da existência de um lugar ou grupo no qual é 
possível obter proteção material, emocional e espiritual já fizesse o 
indivíduo dispor de alguma sensação de segurança. (VITAL DA 
CUNHA, 2009: 236). 
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Porém, quando comparamos a presença da igreja com seu impacto, 

percebemos que o grande número de unidades eclesiais não tem resultado em 

alterações estruturais na comunidade. Embora muitas pessoas estejam sendo 

doutrinadas no evangelho, coletivamente a igreja não está influenciando na 

estrutura social das comunidades do país. Um dos motivos de dezenas de 

igrejas em um único bairro não conseguirem causar impacto social é a falta de 

unidade. Tal fato pode ser analisado tomando como referencia algumas 

teorizações sociológicas, como por exemplo, as de Pierre Bourdieu, visto que, 

na perspectiva deste autor até os agentes sociais mais próximos podem ter 

diferentes olhares sobre os mesmos fatos do mundo social, desse modo, a 

disjunção que ocorre entre as igrejas evangélicas de Felipe Camarão parece 

ser decorrente das incompatibilidades missiológicas das unidades religiosas. 

Segundo Leandro Silva, missionário e presidente da ALEF: 

 

 

Embora muitas pessoas estejam sendo alcançadas pelo evangelho, 
coletivamente a igreja não está influenciando na estrutura social das 
comunidades (LEANDRO, 2009). 

 

 

E complementa afirmando que: 

 

 

Falta unidade e uma missiologia reducionista. Ou seja, redução do 
número de igrejas e união em torno de projetos e ações voltadas não 
apenas para ‘conquistar almas para o senhor’, mas também para 
‘provocar transformações sociais’ que melhorem a qualidade de vida 
dos moradores de Felipe Camarão e combatam a violência e a 
corrupção, numa ‘luta pela causa dos pobres’. (LEANDRO, 2009) 

 

 

Portanto, para a entidade que congrega algumas igrejas evangélicas 

do bairro, cada igreja têm se voltado para suas próprias atividades, não 

reservando espaço em sua agenda para o trabalho conjunto com outras 
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igrejas, configurando, desse modo uma atitude blasé19 frente aos problemas 

sociais que existem na comunidade da qual fazem parte. Assim sendo, é 

necessário construir um amplo esforço conjunto, baseado em projetos, ações e 

programas direcionados a provocar transformações sociais. Por maior que 

seja, nenhuma igreja pode mudar sozinha toda uma região. Este trabalho é 

coletivo. 

 

 

3.4.2. Participação política, parcerias e ação socioreligiosa. 

 

 

À semelhança de Paulo Freire, concordamos que não se pode 

pensar o papel da Igreja a não ser historicamente, Pois “as igrejas não existem 

como entidades abstratas. Elas são constituídas por mulheres e homens 

‘situados’, condicionados por uma realidade concreta, econômica, política, 

social e cultural” (2006: 123). As igrejas evangélicas de Felipe Camarão, de 

forma alguma, fogem a tal compreensão. Nesse sentido, em um momento 

futuro da nossa pesquisa será interessante observar as matrizes discursivas 

que estão por traz da ação das igrejas, porque elas estão, ou não, tentando se 

mobilizar para alterar a realidade do bairro? Tal como teoriza J. Alexander 

tomando como referência Charles Tilly, as pessoas não são agentes passivos, 

elas se apropriam desse discurso e os reelaboram. Até porque, a sociedade 

civil é o pano de fundo dos movimentos sociais, é nela que se encontram as 

gramáticas que justificam os movimentos (ALEXANDER, 1998). 

Conforme colocamos anteriormente20, a comunidade de Felipe 

Camarão apresenta-se sob um quadro de intensa complexidade e densidade 

social. Os desafios que se impõem socioestruturalmente são inúmeros. No 

âmbito socioeconômico, as questões de renda, educação e moradia que se 

                                                           
19

 Leia-se blasé no sentido que Georg Simmel emprega ao termo, ou seja, distanciamento 
emocional dos acontecimentos sociais, ou como nos diria Goffman, indiferença civil. 
20

 Ler tópico 1 deste trabalho: Reconhecendo o Campo de Pesquisa: Felipe Camarão e Suas 
Particularidades Socio-Históricas. 
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colocam dentro da mais simples cotidianidade de seus moradores, são 

bastante difíceis.  

Por outro lado, não dissociado a tal realidade, e por isso mesmo 

fortemente marcado por ela, as questões socioeconômicas que se desdobram 

em seu espaço, e acima de tudo as relações sociais travadas em comunidade 

dela decorrente, produz um quadro social e político fortemente diversificado, 

caracterizado pela presença e ação de atores múltiplos e agentes no bairro. 

Observa-se com isso que há uma dinâmica de vida política representada por 

entidades comunitárias diversas, por organizações não-governamentais 

(ONGs) e unidades religiosas de múltiplas confissões.  

Para se ter uma ideia, em um sintético panorama, pode-se dizer que 

pesquisas anteriormente realizadas no bairro Rezende (2007), constataram, 

para um plano estritamente político, a existência de 16 entidades 

representativas: 2 conselhos comunitários; uma diversidade de centros e 

associações, totalizando um número de 6 unidades; 2 clubes de mães; 2 

grupos de idosos; 3 ONGs e 1 fundação.   

No que diz respeito aos organismos de orientação religiosa, 

pesquisa por nós feita em 2005 aponta um número de 58 Igrejas evangélicas; 2 

Salões do Reino das Testemunhas de Jeová; 6 igrejas católicas e 3 centros 

espíritas. No caso das igrejas protestantes, objeto de nosso interesse, avalia-se 

que esse percentual tenha evoluído para 70 unidades atualmente. 

De qualquer forma, levando-se em conta a disposição dos atores 

sociais acima relatada, é fundamental de nossa parte traçar um olhar de maior 

profundidade sobre tal realidade, pois a configuração que se desenha em 

comunidade perpassa, a olhos mais atentos, a simples quantidade dos atores 

imersos em um espaço social “problemático” ou, como nos informa Barros 

Correia (2008) em recente trabalho monográfico, em um “ambiente de grande 

tensão social”.   

Em Felipe Camarão as dinâmicas, econômica, política e social 

apresentadas, interpelam as igrejas para uma ação intramundana de maior 

significação. Desse modo, o que se coloca na ordem do dia são novas 
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posturas, possíveis alianças e parcerias das entidades evangélicas frente aos 

antigos desafios comunitários.  

Nesse sentido, uma das questões a ser enfrentada é a posição das 

igrejas diante dos elevados níveis de violência humana presente na 

comunidade. As igrejas ali situadas pouco percebiam a sua força e importância 

na transformação social. Nesse exato contexto, observávamos que as 

interrogações que insistentemente emergiam eram quanto à reação das 

unidades evangélicas em face de tal realidade: negariam a responsabilidade, 

espiritualizariam os problemas ou se moveriam no sentido de uma articulação 

voltada para uma ação de maior objetividade em comunidade?  

Ora, fazer tal reflexão era, para o momento, e é, para atualidade, 

necessária a despeito dos elementos impeditivos que tornavam, e continuam a 

tornar, as igrejas inoperantes no bairro. Todavia, se constituía, e se constitui, 

como um passo fecundo, problematizado, que possibilita pensar factíveis 

alternativas, encaminhamentos e até mesmo mudanças para a comunidade.  

As igrejas não são entidades “neutras”, e agem no condicionamento 

da realidade concreta em que se acham. As igrejas, portanto vivem 

historicamente e não podemos, assim como Freire (2006), aceitar sua 

neutralidade em face da história. Assumir a posição de neutralidade significa 

adotar a defesa dos “fortes” em desfavor dos “fracos”, por outro lado, ao agir 

socialmente em favor dos desfavorecidos não estariam antagonicamente 

situadas fora de suas “metas religiosas”, muito pelo contrário, estariam 

adotando uma postura em acordo com as pregações do evangelho (postura 

cristã, de auxílio ao próximo) e, no mínimo, adotando uma posição socialmente 

crítica, revolucionária, o que corresponderia ao campo religioso protestante 

como uma atitude profética. Segundo Gláucio Ary Dillon Soares21, os 

evangélicos estão entre os mais pobres conforme indicam algumas pesquisas, 

isso demonstra, de certa forma, um perfil de classe desse grupo religioso. 

Desse modo, se as igrejas evangélicas estão localizadas nas áreas “mais 

pobres” e a delinquência também é crescente nessas mesmas áreas, temos aí 

uma conexão estatística sem qualquer relação causal entre elas. Sobretudo, 

                                                           
21

Ver blog do Gláucio Ary Dillon 
Soares:http://www.blogger.com/profile/10215910282981233919, site visitado em 20/02/2015. 

http://www.blogger.com/profile/10215910282981233919
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“no mundo social, em que a reflexividade institucional tornou-se um elemento 

constituinte central, a complexidade dos ‘cenários’ é ainda mais marcante” 

(GIDDENS, 2001: 25).    

O que se observa, contudo, nessas últimas visitas ao campo, dentro 

de novas reconfigurações e possibilidades políticas e sociais, é que a adoção 

de uma postura engajada, por parte de algumas lideranças evangélicas, com 

respeito às questões sociais do bairro, tem suscitado o início de uma postura 

mais sensibilizada para com os desafios sociais comunitários por parte das 

igrejas.  

Dentro de tal perspectiva, a atuação da ALEF, mostra-se de 

fundamental importância. Pois, as igrejas evangélicas de Felipe Camarão 

começam a assumir uma postura de maior diálogo com outros atores sociais. 

As igrejas têm reconhecido que não se constituem como os únicos agentes 

comunitários, pois outros atores também fazem parte da mesma realidade. Da 

mesma forma, vêm desenvolvendo uma consciência em que a superação de 

um quadro social amplamente enraizado em questões históricas demandam 

atores sociais múltiplos, formações de alianças e consolidação de forças, em 

outras palavras, da necessidade de formação de um bloco unido para 

sobrepujar determinados obstáculos sociais. 

Tal perspectiva evidencia aquilo que Joanildo Burity (2006) concebe, 

para um plano social mais amplo, como nova dinâmica da participação por 

parte dos agentes, organismos religiosos a travar parcerias, relações e formular 

as redes de ação pública na atualidade. Fenômeno recente de aspecto 

nacional em que as igrejas protestantes se inserem na vida pública de forma 

mais participativa e crítica a partir da redemocratização brasileira, buscando 

uma maior harmonização entre as possibilidades e as oportunidades objetivas. 

Existem alguns estudos - Almeida (2006); Birman (2003) e Mafra (1998) – 

desenvolvidos em localidades populares que destacam as especificidades da 

proteção, das reciprocidades e das criações de vínculos criadas pelas redes 

religiosas. De acordo com esses estudos, tais redes são eficazes no 

enfrentamento à vulnerabilidade e a insegurança social. Segundo Almeida 

(2006), essas redes acabam valorizando as pessoas e as relações sociais, isso 
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faz com que haja um estabelecimento de laços de confiança além de uma 

melhor autoestima, gerando, portanto, maior capital social. As redes 

evangélicas promovem, sobretudo, laços de reciprocidade, diferentemente da 

filantropia correntemente praticada por outros grupos religiosos.   

Esse momento é visto em Felipe Camarão com novos olhos e novas 

problemáticas. Do ponto de vista da Igreja, como atuar socialmente, romper 

com determinados obstáculos, muito deles internos à igreja, sem fugir de seus 

assuntos estritamente religiosos? Do ponto de vista da ação social, como fazer 

frente aos desafios sociais, tão grandiosos e aparentemente infindáveis, 

imersos em uma realidade onde a comunidade encontra-se apática 

sociopolíticamente? 

Portanto, parece-nos razoável dizer, a partir de algumas reflexões, 

que a participação se constitui como um elemento fundamental para pensar tal 

problema. A participação, pois, dentro da sua dialogicidade possibilita um 

aprendizado àquele que participa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista que este trabalho faz parte do fim de um ciclo 

acadêmico, no primeiro momento nos propusemos a problematizar o fazer 

científico e as correlações existentes entre essa prática e os estudos 

sociológicos da religião. O protestantismo possui uma correlação histórica com 

o espírito do tempo moderno, sobretudo pelo fato de ter sido gestado no 

período pós Reforma. Os intelectuais protestantes buscavam compreender a 

expressão do frente aos desafios apresentados pela cosmovisão moderna, 

pautada pela glorificação da razão e deificação da ciência. Nessa tarefa, 

podemos dizer que os evangélicos tiveram êxito em proferir uma perspectiva 

da fé cristã adaptada e em conformidade com a episteme social moderna. 

A transição do “território familiar” da modernidade para o “território 

irregular” da pós-modernidade fez com que os protestantes reordenassem o 

pensamento segundo as ramificações das mudanças fenomênicas em curso na 

sociedade ocidental, caracterizadas, sobretudo, pelas rejeições às 

metanarrativas modernas, dado que os pensadores da pós-modernidade 

abandonaram a ideia de busca pela verdade absoluta e se convenceram de 

que a característica do mundo atual e pautada por miríades de interpretações 

conflitantes ou uma infinidade de interpretações de mundos criados pela 

linguagem. Podemos problematizar que o abandono da ideia de que existem 

verdades universais implica a perda de todo critério final, graças ao qual 

podem-se avaliar as várias interpretações da realidade que se entrechocam na 

esfera intelectual contemporânea. 

A pós-modernidade desnudou o complexo da modernidade. O 

percurso intelectual de Vattimo se inspira no confronto dialógico entre 

Heidegger e Nietzsche. Vislumbra nestes dois autores uma possibilidade para 

superar a encruzilhada da modernidade, distanciando-se da presunção da 

metafísica da objetividade, onde é encontrada a base para o mundo que alguns 

filósofos chamaram de “organização total”. 

O surgimento do niilismo representa a condição ou mesmo efeito da 

desconstrução que atingiu o pensamento ocidental a partir do pensamento de 

Nietzsche. A filosofia nietzschiana faz uma crítica contundente e profunda aos 
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princípios da racionalidade e da filosofia moderna estabelecida. Tal postura 

filosófica traz, por conseguinte, a construção do niilismo como desconstrução 

do que já está dado. Esta postura questionadora frente ao estabelecido 

ocasionará outros desdobramentos chegando até Heidegger e aos demais 

pensadores do movimento existencialista. A análise feita pelo filósofo torinense 

fala do significado do niilismo para a filosofia e a subsequente crise que se dará 

no humanismo, numa cultura na qual o homem deverá se construir no mundo 

da existência porque esta é a sua grande tarefa. Em sua filosofia, Vattimo 

explora a relação entre pós-modernismo e niilismo, tratando niilismo 

afirmativamente, e não como algo a ser superado. 

Através do pensamento enfraquecido, uma forma de pensar não 

mais alicerçada na lógica da razão forte e sim num pensamento que respeita 

seus limites, chegou-se a conclusões importantes de como esse movimento 

Vattiminiano tem a pretensão de ser fiel à superação da metafísica, através da 

tradição hermenêutica. Metafísica que marcou, para o autor, todo o 

pensamento moderno tão desejoso de chegar a um fundamento último e 

absoluto de toda realidade e que é uma forma também de conceber o ser e, 

portanto, só pode ser ultrapassada como Verwindung. Uma superação capaz 

de colher os aspectos positivos daquilo que é superado. A categoria de 

pensiero debole de Gianni Vattimo, por vezes, é vista exclusivamente como 

uma abertura a uma época, histórico-linguística, por meio da qual as coisas se 

tornam acessíveis. A filosofia, neste sentido, se resolve em narração, e num 

certo sentido, como medo de tentar uma argumentação. Vattimo parece 

permanecer numa zona de sombra, de modo especial naquilo que se refere à 

questão do relativismo e do irracionalismo. 

O pensiero debole se apresenta como o pensamento que não possui 

fundamentos transcendentes, metafísicos, absolutos, antes se trata de uma 

interpretação desde o ponto de vista do acontecimento do ser. Não há mais 

recursos eternos aos quais se remeter, mas situações a se interpretar de um 

modo ou de outro. O filósofo reflete sistematicamente a pretensão metafísica 

da existência de absolutos – como verdade e razão – assolada pela crise da 

modernidade, que cada vez mais cede espaço a diversas interpretações da 

realidade em conflito. A pós-modernidade com seu corolário de possibilidades 

e ambiguidades favorece a emergência de múltiplas interpretações e, 
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consequentemente, o fracasso ou a impossibilidade da verdade única. 

Interpretações que não se traduzem em mero relativismo ingênuo, porém antes 

na afirmação de um caleidoscópio de horizontes a se desdobrar diante do ser 

humano. O Pensamento fraco é uma tentativa de compreender e reconfigurar 

os traços da história do pensamento de forma que estejam de acordo com as 

condições pós-modernas. Ao fazer isso, o objetivo de pensamento fraco é criar 

uma ética de fraqueza.  

Sem a atitude de enfraquecimento das causas, a filosofia está 

fadada ao fracasso ou à repetição da história, mas será sempre a ciência 

universal que se expressa de modo empírico ou racional e que continua 

criando ficções reflexivas não condizentes com o modo de agir do ser humano 

– a filosofia, dessa forma, continua sendo a ciência que não desperta 

interesses. Pelo enfraquecimento da razão, todos os matizes racionais podem 

expressar-se e apresentar seus critérios a partir de seus contextos e, portanto, 

podem mostrar suas validades circunstanciais. Caso contrário, haverá sempre 

um modelo racional, único e forte para medir todas as manifestações culturais 

e biológicas dos grupos sociais. Talvez devamos compreender a radicalidade 

do “pensiero debole” não a partir de algum resquício, ainda que remotíssimo, 

de uma ontologia primeira, mas sim através daquilo que, propriamente, fragiliza 

o pensamento totalizante: a temporalidade. Pois o grande poder do ser humano 

é que tudo que ele necessita para ser humano ele já tem: ele tem o instante, 

que desarticula definitivamente a solidão violenta e reintroduz o desencontro 

original entre o Mesmo e o Outro, condição esta primordial da inteligibilidade 

decisiva, e absolutamente necessária, para a diferença real entre Totalidade e 

Infinito; raiz do sentido e condição de todo futuro concebível. Estaremos aí, 

realmente, no ocaso do Ser e de suas nostalgias às portas de uma 

“humanidade ultrametafísica”.  

Atuando dentro da lógica do pensamento frágil, o movimento 

protestante no Brasil foi se tornando cada vez mais rizomático, abrindo espaço 

para a hibridização de práticas denominacionais e na entrada em cena de 

movimentos contra-hegemônicos. Não obstante algumas falhas, como por 

exemplo, a ausência de consequências práticas na tessitura social, as 

tentativas de diálogos ecumênicos e interdenominacionais são indícios da 

aproximação real entre as concepções religiosas e não religiosas de dignidade 
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humana. As Igrejas evangélicas que operam suas teologias pela lógica do 

pensamento frágil e dentro de uma perspectiva contra-hegemônica possuem, 

na esfera pública um papel importante nas lutas sociais e políticas de 

demandas reprimidas de vários setores da sociedade. Sabemos, no entanto, 

que o engajamento das igrejas evangélicas em lutas por transformações 

sociais progressistas pode tem consequências perversas, como a modulação 

de novas práticas hegemônicas. 

O campo hegemônico recente de disputas e negociações, portanto, 

fomenta o surgimento de novas articulações e de novas linhas de divergência e 

polarização que são virtualmente independentes, embora não ainda totalmente 

alheias, em relação à divisão clássica entre os campos católico e protestante. 

Cabe ressaltar, entretanto, que a “quebra do monopólio” e a 

pluralização do campo religioso não conduzem e, de fato, não podem conduzir 

à formação de um espaço totalmente neutro, visto que as lutas contra 

hegemônicas também emergem com suas pautas de discussão. 

A guisa de conclusão desta etapa da pesquisa, problematizamos 

que uma questão central para a análise da configuração do campo religioso 

cristão brasileiro, nas últimas décadas, passa a ser, portanto, qual o tipo de 

pluralismo que vem sendo pela fragmentação e diversificação do cristianismo 

e, sobretudo, do protestantismo no Brasil. Principalmente, considerando que 

esse modelo tende a ter uma influência significativa no campo religioso como 

um todo, assim como nos contextos social, cultural e político. É necessário 

observar atentamente e de forma crítica, assim, quais as características 

dominantes desse pluralismo, quais as lógicas religiosas que vêm se tornando, 

de fato, hegemônicas e/ou contra-hegemônicas no atual cenário. Como esses 

rearranjos vêm sendo construídos e sustentados no jogo das identificações e 

articulações no campo plural e quais as possibilidades de contestação ou 

afirmação do novo cenário, pautado pelo pluralismo, contra-hegemonias e 

teologias frágeis. Essas problematizações, indubitavelmente estarão em 

nossas futuras pautas de pesquisa. 
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Anexo 2: Matérias retiradas da internet que trabalham com temáticas 

caras ao protestantismo e que vem sendo problematizadas por 

movimentos contra hegemônicos e pluralistas. 

 

 

PASTORES E LÍDERES EVANGÉLICOS CRIAM MANIFESTO FAVORÁVEL À 
DESCRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS NO BRASIL. 

http://noticias.gospelmais.com.br/pastores-criam-manifesto-favoravel-
descriminalizacao-drogas-55362.html 

Um grupo de pastores e líderes evangélicos divulgou um documento de 
manifestação à favor da legalização das drogas no país, e pretende promover 
um debate sobre o tema num evento que aconteceria na Sociedade Bíblica do 
Brasil, mas que acontecerá no Seminário Teológico Betel. 

A informação foi veiculada pelo jornalista Ancelmo Góis no jornal O Globo. De 
acordo com a nota, o grupo que subscreve o documento é grande: “Uma 
centena de pastores e líderes evangélicos divulga amanhã, na Sociedade 
Bíblica do Brasil, manifesto a favor da descriminalização das drogas. Eu apoio”, 
escreveu Ancelmo Góis. 
No entanto, o evento que estava agendado para ocorrer hoje, 13 de junho, foi 
adiado para o próximo dia 25 de junho, no Seminário Teológico Betel, no Rio 
de Janeiro, segundo informações do Pavablog. Estarão presentes no evento, os 
pastores Ariovaldo Ramos e Edvandro Machado, e o evangelista André 
Guimarães. 
O texto do documento que foi apresentado ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Eduardo Alves, como manifesto, foi publicado pelo 
site VivaRio, e demonstra preocupação com a questão social em torno das 
drogas. 
“Preocupados com o agravamento e a dimensão que a questão das drogas 
tomou no cenário brasileiro, achamos por bem manifestar nossa contribuição 
[…] As arbitrariedades permitidas em casos de prisão por tráfico criam um hiato 
entre o encarcerado e a ajuda, salvo os esforços de vocação missionária das 
diversas pastorais carcerárias, missões de capelania e de evangelismos com 
detentos”, contextualiza o manifesto. 

Os líderes evangélicos que assinam o documento ressaltam a necessidade de 
que as ações governamentais sejam no objetivo de recuperar os dependentes: 
“Influenciados pelo que nos afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, 
‘Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade (5:9)’, 
afirmamos que cremos neste tripé, bondade-justiça-verdade, como orientação 
para a construção de uma nova política pública sobre drogas e para uma 
mudança na lei 11.343/2006, que descriminalize o usuário e estabeleça 
critérios mais claros e objetivos para distinguir usuário e dependente, do 
traficante, assegurando ao usuário e dependente o direito constitucional á 

http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2013/06/12/a-coluna-de-hoje-499793.asp
http://noticias.gospelmais.com.br/pastores-criam-manifesto-favoravel-descriminalizacao-drogas-55362.html
http://www.pavablog.com/2013/06/13/evangelicos-e-a-descriminalizacao-das-drogas/
http://vivario.org.br/evangelicos-se-manifestam-contrarios-a-pl-76632010/
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saúde, educação e projetos de requalificação profissional visando sua 
reintegração social”. 

Confira abaixo a íntegra do documento divulgado e o nome dos pastores e 
demais líderes que assinam o manifesto: 

“E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus 
Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo 
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em 
nós a palavra da reconciliação.”-2 Co 5,18-19 

Prezados irmãs e irmãos, 

Nós, abaixo assinados (pastores e líderes de igrejas e instituições evangélicas 
de ação social, capelania e evangelismo no território nacional), preocupados 
com o agravamento e a dimensão que a questão das drogas tomou no cenário 
brasileiro, achamos por bem manifestar nossa contribuição. 

Dados do Instituto Pro Bono revelam que só em São Paulo, cuja população é de 
cerca de 41 milhões de habitantes, 29 milhões de pessoas são identificadas 
como “potenciais usuários” dos serviços de um defensor público, ou seja, há 
quase 30 milhões de pessoas que não terão, segundo a sua renda e condição 
social, condições de pagar os serviços de um advogado para defender a sua 
causa. 

Por outro lado, segundo dados do Infopen, publicado em um estudo do Núcleo 
de Estudos da Violência da USP (NEVUSP) sobre prisão provisória e lei de 
drogas, o número de presos provisórios enquadrados na lei de drogas no 
Brasil teve um aumento de 61,5% em cinco anos, entre 2005 e 2010. 

O cruzamento desses dados indica que, nos casos em que os presos provisórios 
pertençam às camadas mais pobres, de bairros periféricos, e em sua maioria 
sejam negros e subempregados, dificilmente terão condições de lutarem pela 
sua liberdade e defesa de sua inocência. As arbitrariedades permitidas em 
casos de prisão por tráfico criam um hiato entre o encarcerado e a ajuda, 
salvo os esforços de vocação missionária das diversas pastorais carcerárias, 
missões de capelania e de evangelismos com detentos. 

Influenciados pelo que nos afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, 
“Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade (5:9)”, 
afirmamos que cremos neste tripé, bondade-justiça-verdade, como orientação 
para a construção de uma nova política pública sobre drogas e para uma 
mudança na lei 11.343/2006, que descriminalize o usuário e estabeleça 
critérios mais claros e objetivos para distinguir usuário e dependente, do 
traficante, assegurando ao usuário e dependente o direito constitucional á 
saúde, educação e projetos de requalificação profissional visando sua 
reintegração social. 

Da Bondade: a vocação da Igreja é para transformação de vidas, sem perder 
a esperança e a disposição para a misericórdia. A reconstrução da vida de um 
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“criminoso” é sempre mais difícil socialmente do que a de um doente, de 
alguém que tenha passado por um tratamento. 

Da Justiça: a justiça bíblica não é referenciada na punição, mas no resgate. 
Não viola direitos do indivíduo, mas o orienta para o convívio. Não impõe 
formas de agir, mas chama a atenção para a presença do outro no 
relacionamento. A justiça deve valorizar a liberdade, e a liberdade é para o 
que Cristo nos resgatou. Nossas comunidades, atores importantes no 
acolhimento, na recuperação e no cuidado com a integralidade do ser humano 
(alma, corpo e espírito), não desejam serem usadas como instrumentos de 
privação e isolamento. 

Da Verdade: a verdade deve iluminar o caminho. Isso significa não se orientar 
pelo medo, que muitas vezes inspira ações desesperadas, mas pelo amor, que 
lança fora todo o medo e busca soluções que de fato visam a recuperação, o 
cuidado, a dignidade, a saída dos caminhos de morte. 

Pedimos portanto, a não votação do projeto 7663/2010, para que possam ser 
reparados e rediscutidos, artigos controversos e que comprometem a justiça e 
a dignidade, como a internação compulsória, a restrição de direitos, a 
criminalização do usuário, o fichamento dos internos e o envolvimento das 
instituições de ensino, além do endurecimento da pena e nenhum avanço em 
direção a superação dos estigmas e da marginalização, que transforma a 
população pobre no maior efetivo de nossas penitenciárias. 

Assim portanto cremos, e em Cristo, despedimos-nos, 

Abel Alves de Moraes – pastor, Comunidade Evangélica Nova Aliança 

Adriano Trajano – pastor batista 

Alexandre Demidoff – pastor, Igreja Cristã da Aliança 

Alfredo Luiz da Costa Filho – reverendo, Igreja Presbiteriana do Brasil, 
Campinas, SP 

André Guimarães – evangelista metodista, Rede Fale, RJ 

André Marçal – pastor, Igreja Cristã da Família, SP 

Anivaldo Padilha – pastor metodista, Koinonia 

Ariovaldo Ramos – pastor batista 

Antonia Leonora van der Meer – teóloga professora, Centro Evangélico de 
Missões, CEM 

Caio Marçal – missionário batista, sec. executivo Rede Fale 
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Carlos Arnóbio – pastor, Assembléia de Deus 

Carlos Eduardo de Sousa e Silva – pastor, Igreja Cristã de Ipanema, RJ 

Carlos Henrique Machado – líder Igreja Presbiteriana Aliança 

Cláudio Silva – pastor de jovens, batista, RJ 

Claudiniz Braga – diretor Escola de Missões Urbanas Avalanche, ES 
Clemir Fernandes – pastor batista, RENAS Nacional, ISER, RJ 

Daniel Checchio – pastor, Comunidade Evangélica do Bexiga, e Rede Social do 
Centro, SP 

Daniel Moura – pastor, Missão Vida 

Davi Lenço – pastor batista 

Davina Castro – pastora, Igreja Batista Betânia de Sulacap, Centro de 
Cidadania e Ação Social (CCAS), RJ 

Derval Dasilio – pastor, Igreja Presbiteriana Unida, Maruípe, ES 

Devanir Oliveira – professor batista 

Diego Machado – pastor batista, coordenador projeto Cristolândia Rio de 
Janeiro 

Edval Campos Jr – pastor, coordenador ABENFI, SP 

Edvandro Machado Cavalcante – pastor Metodista, coordenador Pastoral 
Carcerária Metodista, RJ 

Edwin Ferraz – pastor batista 

Eliezer de Souza da Silva – articulador Rede FALE Campinas, SP 

Elizabeth de Almeida Silva – missionária, Jornal Recomeço, Leopoldina, MG 

Erivaldo de Moura – pastor presbiteriano, SP 

Fábio Py Murta de Almeida – professor, Seminário Batista do Sul 

Gilson Batista Sobral – pastor batista, SP 

Hélio Osmar Fernandes – pastor presbiteriano 

Hernani Francisco da Silva – rede Afrokut, movimento Negros e Negras 
Cristãos 

http://noticias.gospelmais.com.br/pastores-criam-manifesto-favoravel-descriminalizacao-drogas-55362.html
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Humberto Costa – pastor batista, coordenador projeto Cristolândia São Paulo 

Ianê Nohueira do Vale – presbítera, Igreja Presbiteriana do Brasil 

Ingrid Sanchez Medeiros – Igreja Presbiteriana do Brasil 

Ilson Ferreira de Souza Jr – líder juventude batista, SP 

Jair de Castro Araújo – pastor, Igreja Presbiteriana de Sousas, Campinas, SP 

Joel Zeferino – pastor batista 

John Philip Medcraft – pastor, ACEV, Ação Evangélica, PB 

Jorjão Rodrigues – adm. da Rede Cristã de Responsabilidade Social 

José do Carmo da Silva (Zé do Egito) – reverendo metodista, MS 

José Martins Júnior – pastor júnior, Igreja Batista Vila das Belezas 

Júlio Oliveira – pastor Igreja Batista da Orla, São Gonçalo, RJ 

Leandro Silva – pastor missionário, Associação de líderes evangélicos de 
Felipe Camarão (ALEF), RN 

Leandro Barbosa – líder Comunidade Cristã Caverna de Adulão, MG 

Leonara Almeida – articuladora Rede Fale São Paulo 

Luciene Redondo de Freitas – assistente social, Igreja Batista do Povo 

Luiz Paulo Saldanha – pastor presbiteriano 

Marcelo Jaccoud da Costa – assistente social, Primeira Igreja Batista de 
Campo Grande, RJ 

Márcia Torres – Igreja Apostólica Yaweh Shamah 

Marco Davi – pastor batista 

Marcos Custódio – diretor executivo ong CADI-Origem, Manaus, AM 

Marcos Ribeiro – pastor, Escola Verbalizando Missões Urbanas, RJ 

Narcus Vinícius Matos – rede FALE 

Marli Marcandali – pastor, ministério JEAME, SP 

Miguel Adailton da Silva – missionário Missão Ágape Brasil 
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Morgana Boostel – sec. executiva rede FALE 

Narcy Wutzki – teólogo professor, Seminário Teológico Batista Independente 

Natan de Castro – missionário ABU-Aliança Bíblica Universitária 

Neil Barreto – pastor, Igreja Batista Betânia em Sulacap, RJ 

Neto – pastor, Igreja Batista da Redenção 

Nilton Lind – pastor batista, ES 

Nelson Bento de Carvalho – pastor emérito, Igreja Evangélica Batista em Vila 
Guarani 

Otildes Maria Michel Sanchez – presidente da FEPAS 

Paulo Cesar Borges – pastor presbiteriano 

Paulo Santiago – secretário, RENAS Campinas 

Paulo Sérgio Falcarella – pastor da Igreja Batista do Povo, Curicica, RJ 

Paulo Felipe da Penha – pastor batista 

Rafael Lira – líder de Juventude Batista do Estado de São Paulo 

Rafael Simões Vaillant – pastor batista, Coroado, Gauarapari, ES 

Raul Nogueira – pastor Batista 

Regina Meire do Nascimento – diretora ministério JEAME, SP 

Reinaldo Júnior – pastor, Primeira Igreja Batista de São paulo 

Remy Damasceno Lopes – pastor batista 

Renan Porto – articulador rede FALE Uberaba 

Renato de Arruda – pastor presbiteriano 

Renato Saidel – pastor, sec. exec. Ação social Igreja Metodista 3ª região 
eclesiástica 

Ricardo Ramos – pastor batista, coordenador de ação social PIB Campo 
Grande, RJ 

Rodrigo Lins – pastor batista 
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Ronaldo Guimarães – pastor, Comunidade Cristã S8, RJ 

Ronaldo Rutter – pastor batista 

Ronilso Pacheco – Comunidade Cristã S8, RJ 

Rosa Bonfim – líder Igreja Batista Independente de Gravataí – RS 

Ruth Silva – reverenda metodista, pastoral da 3ª Idade, RJ 

Sandra Mederos de Campos – pastora batista 

Sérvulo Costa – pastor presbiteriana, Igreja Presbiteriana, PE 

Sérgio Lun M. Santos – pastor, representante legal Aliança Evangélica 
Brasileira – AEB 

Sérgio Oliveira – pastor batista 

Sérgio Toledo – pastor metodista, SP 

Silvana Grandi – coordenadora sócioambiental, Igreja Batista da Liberdade, 
SP 

Silas Andrade, pastor batista, PIB em Ponto Chic, Nova Iguaçu, RJ 

Tânia Wtzki, coordenadora FEPAS – Federação das Entidades e Projetos 
Assitencias da CIBI – Convenção Batista Independente 

Tércio Sá Freire – pastor, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENAS, 
SP 

Tereza Cassab – pastora, coordenadora Desperta Débora, SP 

Ubiratan da Silva – pastor, grupo gestor Rede de Agentes de proteção e 
Prevenção as Drogas, REAGE, PR 

Valdimir Andrede Julio – pastor, Comunidade Evangélica O Grande Amor de 
Deus 

Walcir Gomes da Silva – pastor batista 

Waldir Luiz – pastor batista 

Wellinton Pereira – pastor metodista, Visão Mundial Brasil 

Wilma Rodrigues Ribeiro – Assistente social Igreja Evangélica O Mundo Para 
Cristo 
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Wilton Silva dos Santos – pastor PIB de Guaratinguetá 

 

 

Pastora defende a abordagem de questões 
de gênero na educação 
 

Secretária Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil, a pastora Romi Bencke destaca importância da 
abordagem de questões de gênero na educação e analisa ações 
de grupos religiosos conservadores: "não podemos mais dizer o 
que é um modelo de família aceitável ou não aceitável. Se em 
uma determinada família há amor, respeito, carinho e diálogo, 
pode-se dizer que ali existe uma família". 

http://www.brasildefato.com.br/node/32246 

11/06/2015 

Por Gabriel Maia Salgado* 

 

Grupos religiosos conservadores têm pressionado para que os Planos de 
Educação de estados e municípios de todo o país não contenham qualquer 
meta ou estratégia que promova a igualdade de gênero em seus textos. Ao 
analisar a ação destes setores e a importância de atividades relacionadas a 
esta temática, a secretária Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil (Conic), a pastora Romi Bencke classifica como essencial a abordagem 
destas questões para o combate à violência e contra a exclusão escolar. 

Documentos que devem ser construídos de maneira participativa e 
democrática, os Planos Municipais e Estaduais de Educação devem ser 
elaborados até junho deste ano, contendo metas e estratégias para garantir o 
direito à educação para a população de uma determinada cidade ou estado 
nos próximos dez anos. 

“É lamentável e, ao mesmo tempo, assustador, que a violência contra a 
mulher não gere indignação. São casos e mais casos todos os dias e fica por 
isso mesmo. A mudança de cultura é gradativa, mas precisamos começar a 
falar abertamente sobre estes temas para substituirmos uma concepção de 
mundo patriarcal por uma visão de mundo diversificada. Essa conversa é 
necessária em todos os espaços, especialmente nas escolas”, destaca a 
pastora. 
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Sobre a ação dos grupos que têm feito pressão sistemática para que a palavra 
“gênero” sequer esteja mencionada nos Planos, Romi Bencke acredita que 
eles possuem dificuldade em aceitar as transformações da sociedade. “Há 
uma dificuldade em aceitar que nos tempos de hoje não cabe mais à religião 
normatizar a vida das pessoas. Lidar com as autonomias é difícil, mas as 
religiões precisam aceitar isso. A liberdade humana é um valor que também 
se relaciona com a fé”, defende. 

  

Leia abaixo a entrevista completa com a pastora e Secretária Geral do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), Romi Bencke:] 

  

A abordagem de questões relacionadas ao gênero tem gerado 
polêmica na construção dos Planos de Educação em diferentes 
cidades do país. Como você avalia a abordagem destas temáticas 
nos Planos de Educação e, também, nas escolas? 

A abordagem das questões relacionadas a gênero é essencial. É importante 
que educadores e educadoras sejam preparadas para abordar esses temas de 
forma madura e 
inclusiva. 

O Brasil é um país 
em que a violência 
está inserida no 
cotidiano e um 
número significativo 
de casos tem 
motivação sexista. 
Esse é o caso da 
violência contra a 
mulher e a 
população LGBTTs. 
É lamentável e, ao 
mesmo tempo, assustador, que a violência contra a mulher não gere 
indignação. São casos e mais casos todos os dias e fica por isso mesmo. 

É necessária uma mudança cultural e a educação tem um papel estratégico 
nisso. A mudança de cultura é gradativa, mas precisamos começar a falar 
abertamente sobre estes temas para substituirmos uma concepção de mundo 
patriarcal por uma visão de mundo diversificada. Essa conversa é necessária 
em todos os espaços, especialmente nas escolas. Em nosso país prevalecem 
valores tradicionais que tendem a reforçar relações de poder desiguais e 
opressivas. Problematizar tais valores é também uma tarefa da educação. 

 

  

"Não podemos dizer o que é um modelo de família aceitável ou não aceitável" | Foto: 

Divulgação 
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Como realizar atividades realizadas à questão de gênero pode 
influenciar na garantia do direito à educação? 

A partir do momento em que o tema da diversidade for efetivamente 
trabalhado nas escolas, teremos dado passos concretos para a mudança de 
percepção de mundo. Para isso, podemos olhar para os valores presentes em 
décadas anteriores e compará-los com a atualidade de maneira que as 
pessoas vejam que a história é dinâmica. Nos últimos anos, o Brasil deu 
passos importantes para a superação da desigualdade econômica e 
precisamos agora dar outros para a superação de todas as formas de 
preconceito e discriminação. 

Há muitas histórias de alunos que não querem mais ir à escola porque 
sofrem discriminações as mais variadas. É uma forma de evasão escolar que 
precisa ser superada. A escola precisa ser um espaço de exercício de 
democracia e convívio com o diferente. Um lugar aberto, que promova 
discussões aprofundadas sobre todos os temas. Isso é formar cidadãos e 
cidadãs. 

Como pastora, como você avalia a posição dos grupos religiosos 
que têm se posicionado contra a abordagem das questões de 
gênero no ambiente escolar? 

Uma das funções da religião é a preservação de tradições, no entanto, essa 
tarefa precisa ser feita em diálogo com o contexto histórico e social no qual 
se vive. Os papéis de gênero mudaram de forma muito forte e rápida. Logo, 
mudam também os papéis sociais dos homens e mulheres. 

Os modelos de família de hoje são diferentes dos modelos de família do 
início do século XX, por exemplo. Não podemos mais dizer o que é um 
modelo de família aceitável ou não aceitável. Se em uma determinada família 
há amor, respeito, carinho e diálogo, pode-se dizer que ali existe uma família, 
independentemente ser forem dois homens, duas mulheres, uma mulher ou 
um homem. Agora, se em uma família tivermos desrespeito, agressões, 
dominação de poder, etc, pode-se dizer que ali temos uma família com 
problemas, independentemente de quem a compõe. É isso que a religião 
deveria avaliar e contribuir positivamente para transformar: as relações 
humanas. Contribuir positivamente para uma cultura de paz. 

Nos grupos que atuam fortemente contra os temas de gênero percebo que há 
uma resistência em aceitar as transformações que ocorreram na sociedade e, 
em muitas delas, de maneira rápida. As mudanças desestabilizam. Para 
reencontrar a segurança, para manter o mundo organizado, é necessário 
apegar-se às concepções que causam sensação de segurança. Outra 
compreensão é a de que há uma dificuldade em aceitar que nos tempos de 
hoje não cabe mais à religião normatizar a vida das pessoas. Lidar com as 
autonomias é difícil, mas as religiões precisam aceitar isso. A liberdade 
humana é um valor que também se relaciona com a fé. 
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 Muitos destes grupos criticam o que chamam de "ideologia de 
gênero". O que este termo significa? 

Ideologia é um conjunto de crenças e ideias que constituem a visão de 
mundo de um determinado grupo ou classe social. As práticas e valores 
sociais podem corresponder a uma ideologia, mas não são eles próprios uma 
ideologia. A ideologia é sempre uma representação social do mundo em um 
sentido mais amplo. 

Assim, as relações de gênero e as suas representações sociais podem 
expressar parte de uma determinada ideologia. O que temos historicamente 
observado é que valores patriarcais têm fundamentado as relações de gênero. 
Por sua vez, tais valores pertencem a uma ideologia dominante. 

Quando grupos propõe o debate sobre as relações de gênero e reivindicam 
mudanças estão problematizando uma ideologia que tem dominado e 
contribuído para relações humanas pautadas na desigualdade de poder entre 
os gêneros. A problematização das relações de poder é fundamental para que 
novas relações humanas e sociais sejam forjadas. 

  

*Gabriel Maia Salgado é jornalista da iniciativa De Olho nos Planos 

 

 

O que Deus uniu, ninguém o separe 

Lanna Holder foi a primeira pastora evangélica a se declarar 

lésbica no Brasil, em 2011. Por quase dez anos, porém, ela 

pregou contra a homossexualidade, divulgando a 

polêmica "cura gay". "Eu era a versão feminina do Silas 

Malafaia", comenta. 

Ironicamente, durante uma pregação nos EUA, ela se apaixonou 

por uma cantora da igreja, Rosania Rocha. A atração rolou de 

cara, mas levou cerca de um ano para que se declarassem uma 

para a outra. Só que Lanna era uma celebridade evangélica, com 

milhões de visualizações no YouTube em vídeos que descreviam 

sua "cura". Rosania era casada com um pastor. Ao assumir a 

homoafetividade, viraram párias dentro da religião que 

amavam. 

http://super.abril.com.br/historia/evangelicos
http://super.abril.com.br/ciencia/homossexualidade-e-doenca
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Um pastor muito influente no Brasil, cuja identidade elas não 

revelam, as orientou: "Fiquem juntas. Deus quer vê-las felizes. 

O que não é certo é vocês estarem ainda casadas". Só que 

Rosania não podia se divorciar porque estava esperando a 

cidadania americana e, se deixasse o país, talvez não visse mais 

o filho. Lanna não tinha condição de ficar mais nos EUA e 

voltou ao Brasil. Separada de Rosania, voltou a pregar na 

Assembleia de Deus, mas sem mencionar homossexualidade. 

Dois anos depois, Rosania estava de volta ao Brasil e aos braços 

de Lanna. Tentaram frequentar outras igrejas, mas sempre 

ouviam afrontas de pastores contra gays. Em 2011, inauguraram 

a Cidade de Refúgio, comunidade evangélica com sede em São 

Paulo para 2 mil pessoas e presente em quatro Estados. Toda 

pregação é baseada na Bíblia, com a diferença de que a 

homossexualidade é interpretada como algo que não impede 

ninguém de herdar o reino dos céus. 

Para aumentar o rebanho, as pastoras vão a redutos da 

comunidade gay em São Paulo e fazem flashmobs, cantando, 

dançando e travando contato com muitos que se interessam 

pela performance. Elas também frequentam a Parada Gay, a 

Feira da Diversidade e a Caminhada Lésbica, entregando 

folhetos com mensagens cristãs. Além de organizar cultos e 

eventos, a igreja distribui cestas básicas para cem famílias e tem 

uma ONG que oferece tratamento psicológico aos fiéis, já que 

muitos deles vêm de um contexto em que uma orientação sexual 

alternativa é tratada como doença, pecado ou possessão 

demoníaca. 

 

 

Quem vier a mim eu jamais rejeitarei 

Por temor a Deus, o ator Valder Bastos namorou meninas e 

demorou a se assumir gay. Hoje ele encarna a drag queen 

http://super.abril.com.br/historia/a-biblia-como-voce-nunca-leu
http://super.abril.com.br/historia/paradas-gays-e-luxo-so
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Tchaka, madrinha da Parada Gay de São Paulo. No programa A 

Liga, da TV Bandeirantes, conviveu por uns dias com um pastor. 

Após atritos, houve compreensão dos dois lados. "Moramos eu, 

meu marido e minha mãe evangélica, e acho que o pastor 

entendeu que éramos uma família", lembra. 

Em 2013, na inauguração da Igreja Cristã Contemporânea, em 

São Paulo, Tchaka assistiu a um culto "montada" pela primeira 

vez. "Defendemos uma teologia inclusiva, de acolhimento ao 

homoafetivo. Tomamos como exemplo Jesus, que sempre 

cuidou das minorias, acolhendo os que a sociedade excluía", 

prega Marcos Gladstone, fundador da igreja. 

A toda tribo 

Um pastor de boné e alargador na orelha, pregando com a 

Bíblia em cima de uma prancha de surfe ao som de rock e 

reggae. Assim é um dos cultos da Bola de Neve Church, que 

atrai fiéis em busca de alternativas religiosas. O pastor Felipe 

Nather explica que prostitutas, dependentes químicos, 

mendigos e outros repudiados pela sociedade são bem-vindos. 

"Nós vamos atrás de quem nunca ouviu falar de Cristo e quer 

mudar de vida, comenta. 

Os pontos de encontro da igreja são criados em casas, estúdios 

de tatuagem, salões de sinuca e bares. Diversidade à parte, a 

pregação segue a linha evangélica convencional, orientando os 

membros a não praticar sexo antes do casamento, não usar 

drogas, não julgar, não trair etc., mas sem discriminar ninguém. 

Para as igrejas inclusivas, a Bíblia não é tão preto no branco: 

alguns trechos permitem reinterpretar a condenação à 

homossexualidade. 

http://super.abril.com.br/historia/jesus-a-verdade-por-tras-do-mito
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Ezequiel 16:49 

Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: Ela e suas filhas eram 

arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas; não 

ajudavam os pobres e os necessitados. 

Segundo o pastor Marcos Gladstone, este trecho bíblico revela 

que a motivação de Deus para destruir Sodoma e Gomorra não 

foi condenar práticas homossexuais de seus habitantes, como 

popularmente o texto é interpretado? O episódio está relatado 

em Gênesis 19. 

1 Coríntios 6:10 e 11 

Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem 

os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, 

nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o 

reino de Deus. 11E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, 

mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do 

Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 

Ainda de acordo com Gladstone, o texto original, em grego, é 

genérico, mencionando "depravados e pessoas de costumes 

infames". Leituras mais tradicionais do trecho, porém, afirmam 

que o autor, o apóstolo Paulo, menciona práticas homossexuais. 

Contudo, o perdão é concedido no verso seguinte. 

Curiosidade: Na Bíblia, o arco-íris representa a aliança entre 

Deus e os seres vivos. Tá em Gênesis 19:13. 
http://super.abril.com.br/historia/gay-tambem-e-crente 

 

Evangélicos planejam ações para dar visibilidade a projetos de igrejas 

na área de direitos humanos 

Movimento é reação a discurso contra temas como aborto, direitos para 

gays e tolerância religiosa 
POR DANDARA TINOCO 

19/09/2015 6:00 

http://super.abril.com.br/historia/jesus-a-verdade-por-tras-do-mito
http://super.abril.com.br/historia/gay-tambem-e-crente
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Grupo de evangélicos em reunião do Renas Rio: rede articula igrejas com atuação na promoção 

e na defesa de direitos - Leo Martins / Agência O Globo 

 

RIO - Eles defendem bandeiras como tolerância religiosa, direitos civis 

para homossexuais, flexibilização da política de drogas e 

descriminalização do aborto. Tudo isso, asseguram, em nome de Deus. 

Evangélicos estão se mobilizando para dar visibilidade a iniciativas 

progressistas do universo crente, cuja pluralidade, afirmam, não se traduz 

por manifestações conservadoras que vêm sendo associadas a essas 

religiões. 

— A postura conservadora não é algo uniforme, mas tem vencido o 

discurso de quem tem recursos para vociferar melhor, o que acaba 

passando uma impressão errada sobre os evangélicos — avalia Clemir 

Fernandes, pastor da Igreja Batista e sociólogo. 

Uma das primeiras iniciativas será uma plataforma virtual que quer colocar em evidência 

ações evangélicas na área de cidadania e direitos humanos em todo o Brasil. O projeto mapeará 

atividades progressistas desenvolvidas por pastorais e formará uma rede de articulação. Deve se 

chamar Entre Nós e entrar no ar até dezembro. 
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— A ideia é fazer uma espécie de contraprojeto à identidade evangélica 

que vem sendo desenhada. Movimentos sociais e até políticos têm nos 

cobrado essa reação. Nós acreditamos que a defesa de pautas 

conservadoras é ideológica e, não, bíblica — afirma Fellipe dos Anjos, 

pastor da Igreja Batista e um dos jovens teólogos à frente do projeto. 

— Nossa intensão é provocar a sociedade e a imprensa em relação a essas 

iniciativas progressistas. Os evangélicos sempre fizeram isso, mas 

precisamos tornar essas ações conhecidas — completa Ronilso Pacheco, 

estudante de teologia da PUC-Rio. 

Além da plataforma, há projetos por germinar. Cursos de formação, 

grupos de estudo e discussão e um canal de imprensa para divulgar 

conteúdo desenvolvido por evangélicos progressistas estão entre os 

planos. 

Também pastor batista, André Decotelli diz que a proposta é entrar numa 

“disputa de discurso”. A chamada bancada evangélica no Congresso, 

assegura, não o representa: 

— Sou totalmente contra as pautas que eles defendem como evangélicas. 

Esses deputados e senadores não reproduzem o nosso espectro. 

Representam classes mais conservadoras e poderosas. Porém, Jesus foi 

um revolucionário e deu voz aos oprimidos. Buscamos um retorno a isso. 
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O movimento encontra simpatia mesmo entre membros de denominações 

pentecostais. Pastor da Assembleia de Deus, César Moisés aprova a 

discussão. 

— Não me rotulo nem como conservador nem como progressista — 

autoavalia-se, dizendo ser contra a redução da maioridade penal e a favor 

do diálogo com religiões de matriz africana. 

Para ele, questões como a descriminalização do aborto merecem ser 

discutidas: 

— Numa sociedade plural, temos de conviver e respeitar. Aprendi que, 

para dialogar, não é preciso converter. 

Evangélicos citam exemplos na História brasileira recente do 

envolvimento de crentes em iniciativas progressistas. Uma delas é a 

criação, em 2006, da Rede Evangélica Nacional de Ação Social (Renas), 

que reúne organizações e igrejas evangélicas com atuação na promoção e 

na defesa dos direitos humanos. Membro da rede, Sueli Catarina de 

Carvalho, da Igreja Anglicana do Brasil, também defende que a 

pluralidade de opiniões das igrejas se torne visível. 

— Deus ama as pessoas, sem distinções. Venho do movimento de 

mulheres. Sou a favor da descriminalização do aborto, por acreditar que 

mulher alguma faz essa opção de forma tranquila e que se trata de uma 

questão de saúde pública — opina. 
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Membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Lusmarina 

Campos Garcia concorda: 

— Historicamente, protestantes têm posições avançadas. Em um contexto 

democrático, a descriminalização do aborto é absolutamente necessária. 

Não concordo com a redução da maioridade penal, por achar que 

criminalizar jovens não resolve a violência. E espero que a gente consiga 

caminhar na direção de mostrar que homossexuais são tão criados à 

semelhança de Deus quanto heterossexuais. 

 

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/evangelicos-

planejam-acoes-para-dar-visibilidade-projetos-de-igrejas-na-area-de-direitos-humanos-

17541315#ixzz3npovjzgu  
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