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JSER - BIBLIOTECA 

AQUI ESTÁ n primeiro do-., 
CAOEJ:NOS /JO I S/:.'1:. publi
caçi'io que se <ll•dicarú ü inve,;
tig·açün do fenômeno rei igioso. 
Nasceu de um grupo di' teólogo~ 
e tienli:üas ela religião que .h·, 
hú al~um tempo está cstudandc• 
este fenômen;), nunw st!rie d"' 
seminários c em:ontro,.;. 

Não (• uma pul>lkaçfw para 
especial istas. Seu objcti\'0 é di,.;
cutir a religião com aqueles qu<: 
se preocupam cc1m n feni•nwno. 
ainda que nii.o disponham c(;, 
I i n)!twgcm técnica par a o as
sunt.>. Aliás, a formaçào de 
uma linguagem esolérira é típi
dc ttm cerlo comportament o re
ligioso - H linguagem só se 
torna compreensí\'el aos inicia
dos que j á passaram pelos ritos 
adequados. Na medida do )lOS· 

sí\'el lutaremos cont ra t;d ten
dência . PE>rmam'cc comn norma 
a sabedoria do mest re Wiltgens
lcin: "t=; e rrado di'l.er-se que na 
filosofiH nós consideramos uma 
linguagem ideal em oposição ;, 
nossa linguaj!em ordinál'ia. 1\l<t" 
a linguagem ordinária esta 
bem." 

1 

.Ja c:-:tã 1 s encl r1 preparada.
mais quatro edições do!' C.\
DE RN O!::i: ··Psicologia e Reli
g-iãfl .. , "Heligião e Arte", "Quem 
(• .Jesus ('ri!' tO'!", "Heligiã() ..: 
!::i.oxualidad~ ·· . que sl'rào publ i
(;ada:: e tli:-:tt·iuuída:' graças a 
um acordo com o Té'.lJP() E 
l'l.'é'Sfi'XÇA. 

1;: muito importante, Jl:.tra u:; 
11 J":o-u.~ propósitos, senti r a rea
t;üo d••s leitores, positiva 011 ne
J.!'ali\'a. !\fc~tc núnwrfl, pur cxl•m
pl••. é muito possível c mcsmr, 
lll!'\ ilán.:l que COil\'CIS(),; au C:Ul

... ilho. ao prvteslanti!'mo c ú um
banda t•ompreendam a -<ua cx
PI'I'ÍÍ·!ll·ia de 1f')rma tnlalment • 
di,.;l inla da•ttt<'la IJ\11' foi ap:e
~ lt dida pelo:-: aulon•:< dos artil-!.,·'· 
E lll!l·es:<ürin e:<~: re\·er e dizer o 
qut• t' qiH' estú errado. A l'iêth·i;, 
l1•m. si:<tl'maticanwnll' , inter
pretado a n •l igião t• 1m o ,, "''' 
/III IIII/ t/r /Ítlff/1{/fJI' /11 IJIIr i[fllltj,/ 

,, ,,r r,,,; di.:rllflu. O rel il{io:-:<• 
1; scm prl' cobaia, mas lHmca 
l''•mo rl'liJ.do,;o. algu ém que con-
1•·iiJUi para 11 <·'•llllt•rullriii<J dn 
l\'tllltlWll\1. ~ ão aceil amos 1 a i 
cinJ.!'nHI. ~à o porque a t e li :ti ü·1 
nür, sc.i•• <·onhccimento di~tc,rci 
do. m:.s porque a ciêm·ia ,,,,_ 
'":,,, 1 ,.,11hrci111f 11/11 rli::;to,.rirl". 
Como di'l.ía fn•ud. nt1ma ca:·t:t 
que escrc\·eu a E instein e n; 
I !):~~: .. Não será n : nla<lc qu•· 
Ioda l'Íencia se reduz, no fundn. 
a um t•erto tipo ele mitologia'?" 

Esperamos que \'Océ ~osl..! 

dc,lc pt imeir o número. 



Q UE ocorre com as pessoas 
qunndo elas se convertem? 

Que mecanismos l>C.ciais c psicolo
J!lcos se encontram por cletr:is eles
r e renõmeno? Que necessidad~:s 
práticas. do tipo mágico c,u em 
termos de !>entido da vida. encon
t rnm uma "solução•· na experiên
rln da ronversão? Otto Dana. Pctrr 
Fry e Elter Dias Maciel abordam 
estes problemas no analisar tré., 
rxpressões da experiência da con
' ersão. Ot.to Dana escreve sobre :: 
ronvE'rsãc no contexto dos cursi
lhos clr cristandade. As técniras 
rursilhlstas. de acordo com a sua 
tese. funcionam na medidn em qur 
Pias produzem. clcl iber:-~damcnlr. 
uma cxperiéncia de descstrut ura
<'âo - :-~nomla - nos participnn
tt's. Experiência de crise pessoal 
que cria uma necessidade de solu
rão ou de nova slntese. que é cxn
tamcntt' aquilo que o cursilho ofc
rrce na segundn rase do seu pro
IHnma Conteúdos doutrinais ve 
lhos são dt' novo fundidos ao ca
tõlico "Indiferente" pela mediação 
dr <'moções novas e intensas. de 
forma que a antiga rellgiosldad!' 
c recuperada numa experlênci:-~ 
biogr:i fica nova. Expericncia radl
rnl? Dt'pendc elo ponto de vista. O 
r nrsilhista sente qup tudo mudnu. 
1\tns qu:mdo sr investigam as ron
~rQiirnrias reais do rursilho. espe
rinlmt'nte parn além das relacões 
ctoméstirns. parece que tudo per· 
manece na mesma 

Elt.t'r Dias Mnriel. cm llnhns !'r
mt'lhantes às dr Otto Dana. vi> nn 
fPnómeno d:t ronvrrsão umn bns
ra de roeréncia. Ahtutlm sp ron
''ertt' oorque os nntlgcs esqurmn~'< 
intt'rnrt't<~tivos Ô" que a pes.o;on 
l:~nr;~va miin n:tra interprPiar n 
r~><~linadr entraram em rolaosn. 
F. romo n ~'Onsriénria i> basirn
mente uma busca de unicl':lde. h;i_ 
uma llt'rt's..~ldndt' intrrnn ct:- ron
\'l'rsflo. Nnta-st>. ncstrs dois traha
lhos. a influencia do pensnmcnto 
dt' Pctcr Ber~trr. j:i introduzido ao 
nilblico brasileiro nelas suas obras 
Pers nectivas SociolétJdeas. A Cons
' ru l'ão Social da Realiclarle c Um 
Rumor de Anj o ;. Elter Dias Maciel 

estuda a conversão ao protestan
tismo. no pcrioclc que antecedeu 
a dêcnda 1950. Ele mostra como 
o protestante. em decorrência das 
certezas de que se apropria pela 
conversão. se torn'<! fechado, sem 
se aperceber que ele foi convertido 
tambcm a uma momlidadc bur
gursa e ao Amcrican wav of Jife . 

Prtcr Fry analísa a conversão à 
umbanda. Seu esquem:l interpreta
tivo é bastante distinto dos doi3 
:'Interiores. o antropólogo. disse elr 
rrrta ,-rz. se defronta com um ho
mem que pode· muito bem viver 
S<'lll um esquema total de signifi
r:lrão. c que se move sem prc.ble
mas d<' um universo p:tra outro. 
A reliRião pode se Pxpressar. as
sim. como uma "bricolagem de 
timbanda. kardccismo. catolicismo. 
cartomancia. psiroterapin". sem 
que a pessoa sinta qualquer pro
blema. Por que ns pessoas estão se 
convertendo à umbanda? Peter 
FJ'Y su{!err. entre outras coisas. 
que a umbnnda lt'm a ver com a 
rxprri(•ncla de ser fortcmenlt' con
t rol acto. socialmente. E que. ccn
trariamente no que o Vaticano II 
prnsou. as pessoas têm uma neces
sidadl' ritunl que. em decorrência 
elas recomendacões 1;ecularizan tes 
dn Concilio. não são mais satisfel-
1 as na r<'lll!iosidadc católica. Dai 
o (•xodo para a umbanda. 

Uma observação final: e ncces
l'ario notar que a conversão não é 
um fcnõmeno que sr restringe às 
:ircas Institucional~; que são defini
das como religiosas. As conversões 
a i<lcologias politicas ou aos "mis
t erws" da terapia têm os mesmos 
:\«pertos da conversão aberl'<lmente 
1 eliglosa. Em todos os casos. lá 
está a .. fldcs quaerens lntellectum ·• 
de Anselmo Sugerimos. portanto. 
qur a conversão deve ser usada 
nãc. apcn:ls para a compreensão de 
lcnüm<'nos rPli~!IOso~ . mas tambêm 
para ~ comprrensiio dos aspectos 
c!a nossa civilização que reprimi
mm. no sentido psicoanalltico. as 
ratzcs religiosas do seu atelsmo. 

• 



A CONVERSÃO NO CONTEXTO 
DOS CURSILHOS DE 

CRISTANDADE 

"Vi milagre acontecendo. 
gente se convertendo: 
um cabeludo rezando. 
tinha play-boy comungando. 
vi um "coroa·· chorando, 
padre alegre. sambando. 
o De Colores c:mtando. 
até Bispo cozinhando." 13 J 

"Estimulados pelo "rollo''<l) da 
Picdadr. polilicos corruptos, Indus
triais inescrupulosos, maridos in
liéis. pais violentos, mulheres an
~ustiadns. todos admitem seus 
1·rTos. confessam publicamente suas 
culpas e prometem emendar
-se "•21 

Otto Dana 

1. O FATO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE (4) 

Dom Juan Hervãs. Iniciador dc,s 
Cursilhos de Cristandade em sua 
Diocese de Palma de Mallorca, na 
Espenha. em 1949. assim descreve 
e faz sentir o fa to do Cursilho: 

"~ um fato notório. nesta cidade 
e noutras povoacões da Diocese. 
que certos grupos de homens as
sistem a uns "Cursllhcs de Cris
tandade" regressam transforma
dos. Muitos que mal pr-aticavam. 
passam a freqüentar os Sacramen
tos: alguns. totalmcntr afastados 
da Igreja, voltam fervorosamente 
para ela: outros. tidos e havidos 
de longa data como cristãos exem
plares. regressam com um fen·or 
religioso e um anseio apostólico 
que até aos seus Intimes causa es
panto. Estes homens pertencem à:; 

mais variadas profissões e oflcios. 
com graus muito diversos de cul
tlrrn e nlvel social. Poucos a prin
dpio. são jã hoje uma considerãvel 
multidão. que dã uma tõnica es
pecial de sobrenaturalismo às sua~ 
atlvldades. às suas relações soci~tiS 
r até ao ambiente da cidade. Fa
lam dos seus gostos particulares 
e dos mais diversos assuntes -
clrsportos. negócios, politica -. co
mo dantes falavam: mas vê-se que 
não o fazem da mesma maneira. 
r:ntrc os seus temas preferidos. 
n~staca-se agora a seriedade e per
!>uasiio com que falam da sua fê 
r <los seus novos ideais. dcs seu<> 
cuidados de -apostolado. dos pro
blemas religiosos e morais e. aci
ma de tudo. da alegria duma vida 
nova que descobriram ou redesco-



hrir:un. com um entusiasmo que 
~<' rmnunicn nos seus inlf'rlocuto
l't'S. () h•ma ctn gt':t<:a cti\·ín:t. chl.' 
;. ru:; c ll'i los r elos /\CU pocln é incs
gnt;\\'el para eles. Repetem na ín-
imici:Hir que acharam um grande 

, ,.,,.u,·P. qUI' 1111\:t 110\':l luz ilumina 
I •' <o'HS :1 f:l 'l.I'I'I'S CJUCll icli:JIHIS. (III" 
:• ! ' r :w:1 cli\·inn ~·· uma fortuna. r 
rp1ro qurrcm mais que a qunlquer 
o ·ni ;.:~ d··l'tr mundo. E 1; ta l a ínsis-
1 ;.n,• i:l r P rntu~:ia:<n1o rc1m qu:' 
1:1lam clr Cristo e ela su:~ A"r:tça. que 
1 ' <r1:~ :~m igos r n :<n:l f:tmlli:l sf' 
--c!mirnm r rhrgnm a m:mifrstnr 
1 •na r ~tnmhezn quando \·rem . 

que. passados meses r anos, este . .; 
lc•mas continuam ·a srr :1 atuali
dark I' a razão das s uas vidas."I5J 

Este o f-ato. Pergunta-se: quais 
os a~rntes provocadores dessa mu
rl:mcn? Que mrloclos r técnicas 
th'l'mit!•m. JHt l'urlo rsp-nço dr trcs 
di:1s r tri·s noitrs c mai:;, transfor
mnr um homrm inclifcrrntc ou até 
hllslil i1 rrligiflr. a um quase ran:i-
1 il'o rrlígioso? F. prinripnlmente : 
que n•sp11St:1s a que problemas .:> 
•·ursilhn oferece :to homem de ho
je. j:i qur elr c' aceito r até pro
ruraclo por esse homem! 

2 . O FATO DA CONVERSAO-NOS CURSILHOS 
DA CRISTANDADE . 

:1 Frnomcnoloj:'ia da ronversãt~ : 
'<'111 nos alongnrnhl:> drmais n:1 
···•tlo 'rit unc:úG c drscríc:"to dn renô
tlll' ll•l. podemos admitir quC'. na 
I'OH\'C'rs flo, dois processos estão em 
1"!!": 11111a tll'!>C!o!rutura1::io elo psi
qtti-'1110 antrrior r a sua suhstitui
,. ~t •J por uma nova estrutura p~i
<! IIÍC':t rm·ch·enclo tod:l a persona 
lidaclr do convrrticlo (<'s trutura
c:io 1. 

P:1 r:1 pro\'oc:ll' N;sr rluplo proccs
~C1. rm·olvrm-sc fatores psicolúgi
,.n~ . rroferênclas coletivas c rlemen
i M dr rrPnca: 

-- F:~tores psicoló~i<'os: a desa
etrr,:tacno da slntese ccgnitiva mo
I Í\':lrion:~l r a rPestrutnracão el'1 
l'lll EU rPiigioso: · 

- Referências cole tivas: este 
EU 11!WO pns!õa a sr situar em re
lacão a uma coletlvidndP rrligiosa 
qnr lhe atribui um novo papc>l ~o
r :nl: 

- F.lementos tle rrenc;:~: provoca 
tuna conduta mctivada pela cons
c·it'·nria de um chamamento P :Ir 
\llll:l acnn divina. 16) 

O desrnr:td!':lmrnto ele toclo e:;~P 
prnrr.<so ele clcsrstrul nraçüo e r c 
t•st rtlt urac;\o principin no moml'n ~o 
llll qne eclode a chamada "crise 
p~ico-rrligiosa" - "estado de len
~=·, .~ tiP!õCllnt•r r trnte. uma inclispo
!' Í!' :-w in«t:'n·PI e dolorosa na qual 11 

lnclivicluo sp srntr clilarPcaclo numa 
c·sJH' t•ir clt' l'nnflito in terior: ele 
to\11;1 runsci<·nci:l de 111na dissos
);iac;ilo Intima c angustiosa que co
loca snbit-nmf'JltP em questão a 
· 'sPgurnn~a 111ornl" cm torno da 
qunl. mais ou menos claramente. 
rs tava. basrada sna personalida
clr." 171 

Esta ·•crise psico-religiosa" pode 
S ('J' motivada por uma cxperíéncta 
!lrnm:Híca • clor. iminência dn mor
tr. Ptl'. 1. prln súbita irrupção de 
11111:1 forte emoção. pela reflexão 
ppssoal. pel-a mnnipnlaçilo de téc
nicas psiro-pcdagógicas prepara
rias para isso. etc. Em suma: a 
"rri..-r" pode advir ele fatores in
trrnos ao sujeito ou pode ser pro
\'OC':ldn elo rxterior. Mas. ela sem
pre transtorna ele maneira dramá
tica os esquemas cogni tivos e 
emotivos. r acompanha -a decisão 
drfinitivn que mudará o comporta
mento subseqüente. 

h . C'urc;ilhos: Instrumento lle 
l' Otwersão ou ue crise? 

An loinr Vt>rgote. em Psicologia 
Religiosa . obsPrva que "uma con-
\·rrsão repen tina quase nunca é 
sPgnrn r du radoura. Só aparece 
como plrnamrntc> acnbada a con
f.r rvncão lrnta. na qual. a fé, em 



busca de si melima. lenta encon 
trar a verdade úlluna."l81 Em ou
tra pnssa~cm : "para que ces!>C a 
tlc~;cstruturaçáo é preciso que o 
convertido se esforce pacientemen
te em reorientar os juizos de valor 
habituais c as reaçõcs aretlva'i. 
uma vez IC'v::ulos at~ o plano dn 
consciência. Utilizando uma reli~ 
cxprcsliflO ele Freud. diremos qu" 
n converlião só t ermln~\ quando a 
prliscn tivrr sido profundmnentc 
reestruturnda mediante uma ela
horacão r"Durcharbeltung''l dr. 
~mas rePordações c de seus senti
mPntos." f9l 

Por isso rejeita-sr comi) conver
~ão autêntica o simples choque 
rmotivo. que comportn. de fato . 
uma "rrise··. mns. nPm sempre lev<~ 
a uma reorganização estruturante 
na rrrscnalidadl' religiosa e nem 
n~sl'nta numa :-tdl'sáo a uma co
munldadr. o qnC' i> cssl'nc:ial numa 
conversão. 

O obiPtivo desiC' trabalho não 
inclui um infzo critico anrofundn
rlo sobrl' a rase nós-conversão: ,:;p 
há C'onsf ància. ncrs~>vcrnnca. reor
p;mizacão rcmnleta !' durarloura 
l'lll tod:-." as convC'rl'cies do Cursí
lhtl. O QUP se Qlll'r ;. o seguinf": 
"<l C'OIWNtlrlos nPio Movhnl'nto dt> 
Cnrsilhos Qur mPtoclos p tr'cnlr.as 
!' rtont.rin!ls se nnliram pnrn pro-

"Há convertidos J')elo Movi
mPnlo de Cursilhos. Que 
métodos. técnicas e doutri
nas se aplicam para provo
cor es!3a conversão? Como 
o Cursilho 4 um instrumen
to. seus E-feitos dependerão 
muito de qu~m o manobra, 
de como é manobrado ç~ 
em quem é aplicado." 

\·ocar essa conversão? Ccmo o Cur
silho é um instrumento. seus e!E'i· 
tos dependerão multo de quem o 
manohrn. de como é manobratlo r:: 
cm quem é aplicado. 

c. 1\ r•mvrr~ão nO!> <.:ur1>ilhus de 
Crblan dad c 

Tcda conversão. já se cilbSe im 
plica numa desintegração do' psi
quismo nntcrior c a aparição 02 
uma estrulurn nova. cm rereréncia 
a uma colcllvidadc religiosa. 

Admilído que há conversão nu" 
Cursilhos. passemos agora a um 
rstudo d<t experiéncia desestrutu
rante c t'struturante do mesmo 
com a indicação ele seus polos. tér
n icns c conteúdos de desestrutura
ção e estruturação. 

A. Pelos desestruturantes 
e estruturantes na ex
periência de cursilho 

O homem programa suas deci
sões e seu comportamento de acor
c!o com "sua verdade", Isto e. de 
acordo com o seu modo de ver e 
compn:t'nder as coisas, as pesso<b, 
o mundo, Deus e a si próprio. Por 
isso. para compreender o que oco! 
re nn conversão de um cursilhisl::t 
(> ncccss::i.rio examinar qual era 
"sua verdade" antes. e qual é "su~ 
vcrdndc" depois d9 Cursilho. 

a . Concc,,ção de si mesmo c de 
seu dcbtino 

"Há cm todo Cursllho um pas~'J 
trt?mendo e dramático: a hora do 
encontro pebsoal. O cursllhlstn 
nessa hora imprecisa. está total
mente !.Otinho embora não cstejn 
solit::i.rio. r ... I. A pessoa. neste mo. 
mento. pode encontrar a Fonte da 
coragem de ser r Tilllch 1. Quem :::1 

admira verte-se, quem a recusa in • 
verte-se. quem se inclina para 
beber converte-!>e." 1101 O cUI·sl
lhista é colocado violentamente di
ante de si mesmo, do seu vazio. do 
seu tédio. da sua nâusea. ele sua 
solidáo, de sua insignificância, d::t 



.. 

(i 

pobrt•ta dt' :.eu:. suc.u:.: a ,·. nt 111.1., 
~cxuass. aspsr:u;ão do podPr. sofrc
t!Uid:'so do dmhelro. ronqm,.,t.t dv, 
c 111 ro:.. gloria. que ele tmha na 
ruslla de valor. Tudo isso c rrdu
ndo a nada. Importa ma1:. SER clu 
Qlll' TER. dizem-lhe. 

t\ ps oprsa leltcsdade. no "Julio · 
de lac:u, e posta como :.Cllllo · .1 
procura de nos mesmos". "Eu me 
encontrei·. é dos testemunhos mab 
frequentes nos Cursilhos. "Entre 
toda:. a:. pc:.soas QUl' conheci ncstt' 
1 t'l iro. encontres uma antl' :. clescu-
11hccsdn, mas extremamente un
port:mte: Eu mesmo." 1111 

Em suma: o curs1lhista tó pu::.loo 
fll'llle a frente cvm o seu Eu: um 
"Eu pPcador". Ele é abalado esu 
"ua 11egurnn.;a. e atingido na rast 
dr sua Intimidade. Mas. o Cursi-
1 h o não deixa o res na sua nuclc.r.. 
OCcrere-lhe roupagem nova. Pro
pôr-lht• 11m ideal maior. Aprrs<'n
rn-lhl' 110\0S nh.>delo:. . Lsl>erla-lhl' 
lorc;as \'! tais reprimidas. Colm·a-o 
1111m n" vo pedes I ai Ur tal nsa1W11 a 
q11r. :w terminar o C11rsilho. rlt• 
pndr drzrr rmoclonndo: "ant•·, do· 
\sr no Ctmnlho não :,abia u hnmrm 
lnsmid:\\•el qur eu era : aprrncll 
Cllll' tc>ndo o Cn:.to ronu~-:o. MJII 11111 
stt•su 111 fvnmda\'cl." 112• "O ..rrst.J 
tit'''·' Cus,.,llho fui tnrpl'clt':lr \'t'IJt.,, 
, .,,11\ lt't'ÕC" l' ro11clutas: s•nlrri 11111 
htllllPill r :>aso outro rom v hon
tonte llumlnado."ll3• 

b Collt'Cill'iio elo nu I ru: ranuli.l, 
mulher. amizad t>:.. etc. 

l>rps.l:- dt' rolot•:tdo clsanh· eh' "' 
1• rur!<ilhista ~ posto diante do ou
tro. do "prõximo". O protõllpo do 
rursllhllita convertido é aquelr que 
\'Oitn para east\ como bom pai. bom 
mari<lo: br.a mãr. ho:1 espos:l. O 
próprio Bi~Po dr Pirarknbn. ex
-dirrtor <'ll)lirltual do Movimrnto 
no Brasil. assim se exprrsson ao 
rrpórter José Mari:l Mayrink. dr 
"O Jornal d:l T:lrde''. de São Paulo: 

"O mo~lmcn to rsl:wa mll
dnndo a ·:Idade • Pimrirabn 1 
de tnl m m eira que as um-

lhes c:. 11áo se preocupavam 
naaas cem o rasco de seus ma
rtelos "pularrm o muro". An
lc:. do~ Cursllhos. Plracscaba 
era uma cidade de muito 
prrli,:o para deslizes moral:., 
l-Obretudo entre o chamado 
"!!rand monde". Atualmente. 
a~ mulheres dos usineiro;; 
não lém mais receio de dei
xã-lo:> vir sozinho!\ à cida
de."• 141 

Os aprlos direl'os i\ problemática 
r:uniliar são uma constantr nos 
tri•:; cli:ts elo Cursllho. o marido 
sP11tr-sr simplesmente um cana-

. lha clrnlro do seu lar. Um Infiel 
:·1. s·sposa. qnr mnntém como slm
piN. rmpret::nda dentro de seu lar. 
r ohir1o de satisfação SPxnal p.rn-
1 nlto Um mrro reprodutor c> dl~
pensl'iro dn casa. Em {'Onlraparli
cl:~. ofrrrrrm-lhr o modelo Ideal de 
pn rrPi ru ron in~o:al que tra1. umn 
flor :a rsposa Qllr. por sua vez. o 
a rrrhr sonldcntr r bem ornada 
c,uanclu volta rnnsado elo trabalho. 
Um c·:-esnl qur sr rr<le~~robr<' rontl
nu:~mrnlr num:-. drdicac;ão extre
mada ao lnr. 

O rursslhl:-.ta !>r encontra tam
hem rnm um novo tspo de :unlzadc. 
clt• :-.uliclaril'<l:ull'. clr r<'lal'lon:uncn
tu hlllll:lnn. 1-:lr sr cte:.r•>brc diante 
d<' 11n1a aml.r.nde desintrressada. de 
uma Aenerol>idade despida de ln-
1 rnciirs comerciais. di:lnte do ho
uwm n:io mnrcado prla sua função. 
El<' rrt•ebe um "banho de humanl-
7:1cflfl" "Th'<' o privilégio ele as.~l:-.
lir " maiur r:-.prl:irulo dr sollda
rll'd:tdt' humamt." "Esperava cn
r<•nlrar dr tudo no Cursllho. mas. 
nunra tamanha rompreensão en
lr<' O~> homens! ·• "Não esperava en
rnnl rar tanta !iOIIdarlcdade. não 
sal>i:l Qlll' existia tal roisa no mun
do. Esta\·a prrstes a largar minha 
a·:;posa. ahandonar meu lar. Reco
IIICC:O hoj<' uma nova vldn."(}S} 

t' . <.:oncCIIt:iio do l\lundo 

Entrncla-:;c• "IIIIIIHio" aqui. não 
:;u nn :-.l•nt Ido de universo cósmico. 



mas. principalmente o mundo-não
-religioso. G mundo "prolano", o 
mundo do Evangelho: "Vós não 
sois deste mundo''. 

A pnnt'ipal descstrutur:ll:~w qu~ 
ocorre cm rclaç~io a conccpçao dv 
mundo e de que a reação do cur
sillusta diante dele não deve se1 
de fuga. mas. de mserção nele 
para compreende-lo e salva-lo. O 
mundo vai mal. esta podre. neuro
ttzado. violrnto. contmdtlorio. mas. 
o <:ur:;tlhista não podr refugiar-se 
<ielt• num ('astelo perdido num:.~ 
ilha do Paclltco. O cursilhtsla deve 
cslnr nc mundo para resolver seus 
problemas. Portan to, não estamo., 
mais na presença de dois mundos 
que ~rram conflito: ou estar nele 
c perder-se ou sair dele c retugiar
"c no sobrenatural como meta de 
salvação. O Cur:.tlho não cria mos
teiros f' anacoreta:;. Se anLes u 
ru rsilltlsta :;ó via nu mundo uma 
oca:.iüo dt• pecado. agora o vc como 
um prom1ssor campo de alua<;á•> 
apostolica. 

d. (;tmcCJlt;âu tia J(cligiau 

8 11111 dos <'lemcntos ele ma1or 
desestrut.urarão. De uma religião 
cnncPI>icla como rl'fú~to dr mente ... 
ll'mininas. mrantis. a1-.o;cxuadas n11 
t'M;Icrnsaclas. passa-se a 11111:1. rdt
~IÚO como expressão de virilidade. 
macheza c de :.entimcnlo:> explo
~>ivos: de uma religião totalmentr 
alienada do concreto c confinada 
oao dlsl::mlc reino do sobrenatural. 
passa-1w. ou prrLPndr-sr passar. a 
uma I Cli~ifiO !]III! C'IIVOIVt' C :\SSUml" 
a viela total do homem, no seu 
dia-a-diu. 

Altera-st- t nmbém a imagem do 
homem rrligíoso. que já não se ali
nha mail' cntn• os t·arolas. us bca · 
tõcs. os "bntr-qurixo". os promc:>
sões. os fariseus. os ratos de sncri:.
tia. 1161 conslclerndos agora como 
rnricaluras grotescas do religioso. 
o novo modelo ê o cristão compro
metido com Deus, consigo mesmo. 
com o mundo e com o próximo. 
mas. sem qualquer dcsvirtuamenLO 
na sua postura vi ril e máscula . 

7 

Não uma rcllg1ão ind~nclualt~ta . 
fechada. fossilizada. mas. em rr•
munhão com os irmãos e plena
mentr adaptada e adaptá n•l ao., 
homens P aos tempos que correm 

c. <;onccJI~ào tle Ucu~, tlc Jcsu~ 
Grbto 

A unag<'m de um Deus tllstantL' 
do homem. do Deus vmgath·o. tio 
Dt?us "olho-\'i\'o" •policinl•. ,. to
l nlnH'n te dcstrulda: o Deu:. nlr,t· 
lhbta ê um Deu::.-proxuno-do-ho
mcm. um Deus-amigo. um Deus cl·' 
mãos estendidas para o pecado1 
O Cri:-.to. então, ê a expressão m~•
XIIlla drsta amizade e proximldatl•: 
dr D<'Ul;. Ele ê o ":unigi'w". r. "III\· 

mão". o "chefão" o "Chapa·•. o "t'<'\1.1 
bncnna". o "nossa -amizade ai". ,J 

"voei'". '17 1 É o que pf'rdoa !<l'!n 
lllllita:, exigência:.. É humanu. ci•· 
quer a p.n7. c o amor "O :~sprr1•, 
di' Cnsto Rcdl"lltor. qur• SI' rnt rr·
~ou ao::. homens nn Joucu1 a clu 
nmor da Cruz. fica nn penumhr.1· 
• lll1 O Cnsto pa~>sa a ~>Cr o cent r<~. 
o modrlo. o ideal por cxeelénc1a u•• 
curs1lh1sla "Encontrt:>i 11 Cn,tu· . 
"Cn sto está comigo". "Cri~to . ron• 
C'Ollligo". constituem 8Qr; dos trs.l P· 
munhos de encerramento de Cur
sillms " dísticos pregados nr,,, 
carros. 

"Ma., u melhor t..lc ludo 
- ele t>spanlo f1co mudo. 
A minha revelação: 
- sou amigo do Ch<'fão! 
Do Cristo. que é meu innão!"f!!ll 

Gonce}lt;ão de l l:'r eja llaica lu 
e hierarquia l 

Não mais uma Igreja lclenltft
cacla com a hirrarquin. mas. "n61-
:.omos n I~-:reja" N;'to mais uma 
Igrejn.-lt-mplo. mas. uma Igrcja 
comunidade-\·i\•a. Não mais um 
laicato-rebanho sílencioso e pas
..,ivo. mas. um laica to atuante e co
rrsponsã\·el com a hierarquia. Não 
mais uma hierarquia de casta. clis
lantc do povo. mas. uma hierarquia 
junto do povo, dialogante c nã'.l 



auturitátia c dslalunnl. N~w lllass 
um padre que anatem:lliza e cxc.;:,
munga o pecador. mas. um Irmão 
qur e.>tcnde a mão a outro irmão. 
Não mais um padre de sacristi:~. 
l-Cntínclt~ solltárit~ elo celibato. cs
molcr do altar e balconista do céu. 
swm bem homem, nrm bem anjo. 
mns. um padre do JlOVO, com o poYo 
c pt~ra o povo! 

Vi 
um cabrludo rczamto: 
·mha play-boi comungando: 
V I ... .. .... .... .. . ... . 
p:Hire nlcgrC'. snmbnndo. 
n DI' Colort's r:ml:mdo. 
:til' Bispo cozinhando." c 201 

!l <:oncCJH;ão l\lor a l 

O pecado r assumiclo não m:us 
c01110 um crime conlrn Deus ou 
co1110 mct:n clesobPdiêncin à Lri de 
Deu!.: o pecado é um ato de "de:;a
mor". Nem é concebido como mar
r;lnlemen le individual: atribul-se
lhr uma repercussão comunitária . 
A LPI não é escravizante: P umn 
lrs libPrtndora. que se amolda nu 
univers0 pl'culiar dr cada 11111. 

A confissão não e um nH•ro de
. . l fo~o de conséiênci~. Ulll dcspi'J:tl' 
<lc.> pecados rotineiros. mas. uma 
ll·mirntação ela própria vida. En-
1 fio :.t) :.c rccorn· a ela scb a fnrm:t 
dr "dsrec;ão espiritual" ou de "bate
papo" com o sacerdote. Não é mas-; 
n:stn com o rigor de uma exigência 
sunclíca. apesar de ainda se insistir 
bastante neste aspecto. 

1\tê mesmo "palavrões". psada:. 
··1morass". expressões "apimenta
(las". ate agora resprvadas às ro
clinhas de amigos. passam a figu 
rar na nova estrutura pstquicc
mornl do cursilhistn como inocentes 
!' divertidos recurso~ do estilo. 

Em resumo: o cursilhistn. no,; 
t rrs dias de retiro, Sl' vê diante dr 
um C'l'!)l'lho onde ele mesmo sr rs
r:lnhoa. rnqnantu lhe nparam os 
rabclos! Mcstram-lhe um novo cu, 
um nO\'O mundo, um novo Deus. 
t:m no,·o homem. uma nova Igreja. 
que ele ,·ai conl rontando com o 

:.eu \'dho cu . velho mundo. velho 
Deus. velhc homem. velha Igreja e 
rompe progressivamente com tod•> 
esse universo ele valores r uma 
nova face é recOJIStrutda nele. 

B. Técnicas desestruturan
tes da experiência de 
cursilho 

"Há uma estra têg ia para penP
t rar no esplrilo. como para apodc
sar-sc de uma cida.de ... " 1211 

Qual é a estratégia dos Cursilhos 
cl!' Cri~;t:mdndc'! Que meios c Lêc
stic':Js M' aplicam para obter rfri
l'll> s;,r. rsp~laculosos, cm tempo 
t âo· reduzido? 

"Formam a estratégia l'Splri
tua l elo Cursilho de Crlstandaclf' 
sua dssciplina caracterlsticn r a 
ordem sistemática na exposição 
rias vE'rdacles e o conhecimento 
pessoal de cada um dos compo
nentes do Cnrsilho, a ·atuaçüo 
clus dirigPnles sobre cada um 
elos cursilhistns. a aplicação clr 
n •tnrrlios concretos a cada indJ
\'Iclun r a cada problema. a co
lal>ornrão unãnimc. entusiasta 
c- mctúctica dr todos os elemen
tos clirigcntcs no redor da 
JlPs."oa do reitor trigo e. so
hrrt ttrlo. cto sacerdolc-diretor
r:;pirilual." 122l 

Há . pois. t.ocln umn r.on texLura 
psil'oló~tirn. prd:<~tô~ica e didática 
Pnvoh•rndo os três dias rla rxpcri
rnria dr ronversão cursilhlstira . 
Uma r0ntextm:1 que t~tinge a pró
pria rai7. ela prrsonnlidnclE' do ln
cli dcluo. Pcr~;onalidadc estruturada 
runclam<>ntnlmente no tripe ln
trliAi>nrin-afcti vidade-vonlade. Oc; 
mrios r l~rnicas "desmontnm toda 
••nu1 e si rut nra emocional negativa 
1 <;rtor afctivo i nara QUP a lnteli
~Ti'nrin possa vrr tudo clarnmE'ntl' 
nn IH7. dn vrrdaclr (srtor cognitivo\ 
" n vonl ade nossa faZE' I' su::~ opção 
IHminosn . não rrp;n. de uma con
vrrsão autêntica.'' (setor voll
tirol 1231 



a. l\laniJiulação de Técnica de 
Impacto 

Não hã dúvida de que o mstru
mento de maior rrprrcuss:lo na 
trama de drsnurlearizac;ão e rcd•
menslonamrnto da personalidaôe 
do rursllhlsta são os Impactos de 
ordem emocional. Os apelos ao se
tor emoUvo-areuvo pa•·n clcrrnbar 
barrrirns e prrconceltos. pnrn pro
vocar rupturas e abalos nos olicer
ces do mundo de vnlorps é uma 
ronstnnle desde o momento rm que 
o candidato parte pnrn o Cursilho 
até s11n primrira noltr dr ronvrr
llclo Junto à fnmllla 

Já o "hota-rorn" •24 1 t' ccrcad'l 
clr um clima de calor h11mano in
tenso. provocado por 200 n 300 ppc;
soas !homens. mulheres e crlnncasl 
que cnntnm músir::IS nost:'tlgirns de 
d"snedlda, abracam-sc. ronvrrsam. 
rit'm. promrtrm ornrõrs. drsrj:m1 
bom êxito. etc. 

O loc:tl do Curl>ilho geralmente 
é isolado. tranquilo, silenclcso c en
\'Oivc um elemento de surpresa: 
nenhum c:mdidato sabe ao crno 
onde é e nem chega lá por conta 
própria: ele será levado num cole
Uvo. juntamente com toda a equi
pe dr dirigentes. Sua bagagem é 
transportada. por outrcs. !>CU quar
to de dormir já está marrado de 
ante-mão, geralmente cm compa
nhia de mais dois ou três compa
nheiros também pré-fixados pelos 
dirigentes. 

Vlsunllsemos o amblentr : 50~ GO 
pessoas 1 ou sô homens. ou só mu
lheres!, :tdullas Ide ldadr geral
mente superior a 30 nnosl, casada.• 
•solteiros com raras exceçõcsl es
tranhns q>oucos se conheccnu. ar
ran~das de seu ambiente natural 
c rollnelro, e transplant::~das par~ 
um ::~mblente totalmente novo. 
para conviverem durante 3 dias. 
num regime disciplinar rlgido c 
numa metodclogla jamais ou roras 
vezes cxperimentad:~s. colocados 
violentamente diante de si mesmos. 
dos outros. e do mundo. absorvidi)S 
intelrament.e por atlvldades e ges
tos for:l do seu comum: rezar, can-

tar. refletir. ajoelhar, ralar de re
ligião. etc. Sugere-nos n visão d:! 
um homem posto no llquldiCicador. 

Podemos sistem:~tlzar os recurso-; 
clr imparto usados no Cursllho. da 
srr;:uintr formn: 1251 

1 Sucessão inintl'rrupta de at•e
Jo-. a inteligência, areth•idade e 
voutade. 

no momrnto da abertura até n 
"clausura·· •261 do Cursllho. o In
dividue se vé aturdido por uma 
~equêncln desrnfreadn de palestras. 
atos. mi•siras. ritos. que sncodem 
•:ua rrssoa rm profundidade, sem 
lN t•·mpo d~ l(~ar;:lr r n.~!iumlr uma 
l,oslci'to mdivldual critica dlant~· 
c!o'i fatos e idéias ncvns. Atê ClS 
lntrrvalos c tempos livres são apro
rf'ilndns para o chamado "trnbnlho 
clr corrrdor". 1271 

., Tc'itemunhO'i. 

Ocorre nos Cursilhos o que 
nrorr<' no pe-ntecostall<;mo: n nar
ra :h a dos "testemunhos". como 
ponto alto na experiência d:l 
conver'\âo. São depoimentos pcs
son IS. rm que se na rrn nos prc
!>rntes as dificuldades pelns quais 
:<r p:~c;~ou c dr ccmo se livrou 
drlns por interferência divina. 
atravês do Cursllho. Há aprnas 
uma pequena diferença: enquanto 
no Pentecostallsmo os "testemu
nhos" acentuam cur:~s flslcas. no 
Cursllhlsmo Pnfoc::~m cmas morais. 
rspiriluais. etc. 

Todos os "I'OIIos" t palestras 1. 

<lrnt•·r. ou fora dos três dias de 
Cursllho. vêm entremendas obrlga
torl:~menle de testemunhos viven
ciais. experiências de conversões. 
modiricacões radicais de vida. Os 
tE'o;temunhos são o tempero do Cur
~<llho. Com isso. cria-se um clima 
rontaglante de exaltação emocio· 
na!. chPgando não raro. a despertar 
as lánrlmas. tanto do "rollista" 
rpregadon. como dos ouvintes. Ge
ralmE'n1c a tónica dos "testemu
nhos" é r!lsa: antes eu era um per
dido. um canalha, um de\·ass~'~. 
mulh~'rengo. egolsta. violento: fi:t 
o Cur:.ilho; encontrei com o C'rist.o· 



o 
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:t~:ora !'OU um l'Spo.~o fiel amo meus 
filho~ faço npostolado. frequento~ 
lercjn. cncontrt>l :1 p:lz. 

3 " Folklore'' (mú~ icas, humor, 
.. ,how ela colinha'', etc.) 

C'nm <.'S$:1 Jlal:wm o cur:>llhist n 
IOI'ntillrn todos os recursos rl'rre:l
'1\'0:; l.'mpregndos durante o Cu r 
'Ilho. 

O :amblt>nt<.' ele Cnrsllho t' um 
:tmbl<.'ntl' frsth·o. nlrgre. triunfal. 
C:wt:t-l'C' antes P depois das refei
c•i•rs :llllrs clr rnd:t "rollo", durnntr 
:1 mif:~:l. no p:itro. em todo lugar 
!=: imprrssion:tntc como. nn t:udc 
oJ,, ~renndo dia. scnhor::-s dl' 40 ou 
,,o ,\ll,l!' formam verdadeiros ror
di<'• l':lrn:tvalcscos. na maior des
ront rat:üo. rnntnndo músicas dl' 
umn in~enuldndr sem p:tr: 

· Sr \'Oci• no ct'u 
C'nn~r!!uir l'ntrar 
'\hrn um hurnquinhu 
p:trn cu passar. 

SP voei· do infrrno 
nf10 CSC:lJllllil' 
tnpc o burnqulnho 
pnr:l ru nõo rair". 

Ou 
Cu1 'Ilho d<.' Cnst:mdadP 

dtcio de graça~ mil. 
Cursilho de Cristnndnde 
$;th·at:i'to do meu Brasil." 

Ou 
Dl' Colorl's 

Ot• c·olorr!l sr \'istrm los r:unpos 
F.n la prunn \'rrn 

Cant n cl gallo 
Con ri klri-klri 
L::l gnllnn con <.'! knra-knrn 
Lo:; polhl<.'los con el pio. pio 
rnn e! pio-pno·• 1291 

Durnnlc ns r<.'frlriics h::t uma 
l'•'s~,.n prrclrtrnninnda para ront:tr 
placlas Algumas delas ale "picnn
,,.~.. l\lns nlgo de scnsacionnl l' 
1 e~en·ncJo p:un n noite do segundo 
din a "aprt>,entariio ou "show'' da 
rotinha". Até c·ntão ninguém sabe 
qUt'lll r::t:'t rol7lllhando. 
Apn~ o j:mtar. um a um. com 

$Pus respertivos Instrumentos dl' 
trnbnlho. e cantando. entr:uu no 
refe1torio c se npresrnt:tm os que 
trabalham nn co;olnhn e na hm
pezn. S:io todos rursilhlstns anti
gos. ele todas ns camadas sociais. 
inclusi\'l' cln rins.\(' mêdia-:tlla ,. 
:tll:t. qur pnss:uu os tr(•s dlns C071-
nhando e razrn<lo os srn·iro.-; d • 
limprzn. t um lmparto profundo. 
pro\·or:tcln pela surprrendentr des
robt>rta do amigo. do e.rnndt> in
d ust r ln I. elo ~r:tnclr comrrclnntr. 
l:tv:tnclo pratos. limp:lnelo sanitá
rios. rminh:mclo Distrihuem-<:r 
rosas rom mPnS::IJ!I'Il!: C''<pl'ci:tl<: rir 
rfritn: rnntn-1:e o "Dr Colorrs" 
_;~hrncnm-se. chornm. rirm Raro;; 
rrslstcm üs lúgrimas 

4 J.lnguage1n, r~tilo 

A lingun~rrm elo Cnrsllho (o di
rrtn. inC'islvn prnrtr:~ntr vivnt. 
IIm vnr:tbul:'tt'ln nt unli7nclo. r:unl
linr: um P~tilo clrsprrtrnriosn. ro
Jnqninl nfto rrliH'irn Frnsrs r 
r·ompnrnrôl's tirncl:t" do clin-n-cl!a. 
dr uso nos iornnls rrvist ns. dn viela 
nrofisc;ional l'snort 1\•:t "Slol!ans". 
Pnrl:t7"s prl:ts parrrtrc; frnsrs-!::ln
tr~r<: nn lnns:t viio rrnv:tnclo r 
mnntrnclr. :trrso n rlrmrnto lm
pnrto 

~. Elemento fteti~: io"• 

"Também desempenhn papel ~e
r:ldor dr impnclo. Num nmhirnte 
(tr profunda emotlvldnde crll'bm
~·· n Eur:~ri•>ti:t Nilo fnltnm ~: ·,Jtri
mas. :-rjn no Pat-Nos.<:o II'Zado cl<' 
múos dndns ou ~brncndos. srjn no 
:tbraco da Paz ou na hc.rn da co
munhão. t uma Encnristln srntl
d:l que marra profundnmrnte. 
"Nunrn nssisti a umn missa as
sim!.. r30l O próprio :tmbicntc t' 
prepnrado pnra rnvoreccr o lm
rnctn: umn cnprl!nhn rústica. ror
rnda dr palha. lrmbr:tnclo '::1 gruta 
clr Belém : somrntP umn vela nccsn. 
sill·nrio tot:tl. Aos poucos :ll~urm 
romccn uma Ol':tcõc. espontàncn 
:l~rndccrndo o l'ncon Iro. n desco
brrtn elo Cristo. r. às vezes nlc' 
umn ronfis~:io pública Ouvem-s'' 
sohtt:os. choro~ 



- Alavancas: estl" termo é> ns::ld•> 
para designar orações. sacriricios 
que outros oferecem pela com·.,r
s:io dos que estão fazendo o Cu r
silho. Conv•çnm a ser lid:u; na 
tnrdr cansntivn do primeiro dia. 
quando se Interrompe hruscanH•nlr 
o prsacto "rollo" da Fé Cartas cln 
comunidadrs religiosas. asilos. pri
~ões. oferecendo s:tcrlficios e or:t
ções pelos cnr~llhlst:Js . Mas prir.
cipalmPnte. cnrtas de mulhere!. c 
crian t:as, que podrrl:un srr "nossa> 
rsposns e nossos filho~". cll1. ·1 

"rollista". Crinnc;as que não vcrflo 
televls:io. não romerão dor!'. nã:> 
nnd:uão di" birlrlrta: crl:mças qur 
rrznrão rom os hraros nhl"rtns <'1'1 
c·ruz pplo pai. "parn qup mru pnl 
voltE' mais pai: com mals ralm'l. 
mais romnreensão. mais fP.". Aclul
tns que vãn dormir no rhão. rnznr 
10 Pni-nnssos di" loelhos nnc;~nr o 
rlin intr-lro srm fnlnt· lsr-nhorn • 
tr-v:m•n r à mria-nnitr nnrn reznr. 
Um invrm our 11':\ n 'I'P rl'l rMn 
nrle ntP. o lor:~l dn Cnrc;llho 110 km 
ele estrada ele terra I . Um <'f'I!O qur
ora P suporta sua t>scuridão nor 
aqueles que estão ai no Cursilho 
Uma lon~a pausa. Silênrlo ab~n
lnto . .. "Renito: Mui tos di'IE'ii são 
s!'uli filhos! .. 131) Pelo mrnos uns 
15 choram. 

EssP recurso às Alav:mras voltar:\ 
n sP.r ntilizac!o no segundo clin. 
nrincipalmente se houver nindn nl
r,uém ofrrerendo rcslst i>ncln à ron 
versão E. coincidentemente tam
bém. certo.c; cursistas rncontram. 
npenas no srgundo dia . 1"111 suas 
malas. C1\r tns deixadns prla E'sposrt 
ou pelos filhos. 

6 Elemento Humano 

"Podem se esquecer de todas ao; 
palestras. mas se lembram com 
saudade do ambiente clr :-unlzacll". 
de comunicação. Bnsta ver a ale
gria enorme que sentem quando s•~ 
encontram de novo. cm outrns oca
siões." 132) Seis entre dez entre
vistados pessoalmente sobre "o que 
mais o Impressionou no Cursilhc", 
responderam ter sido "o :unbicmc 
de amizade. de solldaricdadr. cntrr 
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O'i cnrsi~tas !' de dedicação e ge
llf'I'O'>idade sincern elos dirigente!> 
O contnrt o com padres comprPen
siros. abertos. que remem na mes
ma ml"sa. e ntP lhe sPrvem a re
mida . c:mtam . brinram junto com 
l"l!'s 

7 \lau<.ura 1 rncerramento c\'1 
Cursilhol. 

"A rlanliura <lo Cursilho te-m uma 
importi\nrin rapitnl em sun téctH
rn . rm sua rspiritunlidad" r rn! 
tocln n obrn da pE'I'Severança. É a 
sintrsr cio Cmsilho. É a inror
rnr:~ri'io r:\lícla I' efe tiva dos 
"ratN•itmrnos'' na "comunldnclr 
rrist:i ." •331 

Após uma missa extremamen te 
b:-m cuidada e participada. há um 
lnnchc. F.m seguida. forma-se um 
rorrlão pnrn rnntar o "De Colores·· 
num rrf'>ser-ndo progressivo de en
llls lalitnO e euforia. Atingido o 
"Oplimum". fl cordão é conduzido 

srm111r cnntando no palco ctr 
nm grandr salão. onclé as h11es es
tão apagadas. as cortinas do palco 
rrrradas e silêncio absoluto. Quan
do lodoc; estão no palco, cantand'l 
r pnl:mclo. descerram-se as cortí
nas acrndem-se as luzes elo audi
tório. e rerca ele 500 pessoas f:~
milinrrs e ami ~os do!> cursistas -
prorrompem em palmas. vivas c 
ranlam junto!> o ''De Colorps". Ins
tala-se 11111 frenesi de emocões 
Nin~ném elo palco contém a rmo
rãn. 

Aos poncos. começam os " tcstc
mnnhos". Um a um. o!. cursistas 
rnzrm s::- u depoimento sobre c. qul' 
viveu t: ~enliu nestes t rês dias. H:\ 
IJS cl>pontàneos. há os que ficam 
,:ufocados pela emoção, há as fra 
"rs ele efeito. Mas, todos s:ic> 
\'ihrnntC'mentc aplaudidos na pro
porção da carga emocional inv~s
ttdn. Principalmente se o le .. tc
munho c as lágrimas são de a!gu111 
"clnr:io" ou "da pesada". Há qua:;c 
uma expectativa sádica do auditó
riv E'm torno do testemunh11 de u:~1 
notório figurão pecador ou resis
tente :, con vcr.c;ão. Todos esperam 
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n;-10 "ralr do cavalo''. (34) O cho
ro ou a rmoção forte são a senha 
para aceitação do novo cursilhlstrt 
I!O j!rupo. Os que "não c:>.PIII do 
c:walo" são vistos com reservas. 
Jlf'IOS d<'m!'liS. 

Os rur:;llhistas voltam J)!'lr:l SlHIS 
1':1<0.1:< ,. mna última surprrsa os 
:lJ!IIarcl:l. A cnsa ás escuras (jú siio 
~3 ou :!.J horns '· siléncio total. c. 
cit' repen te. :10 :1brir a porta. as lu
zes se acendem e um bando dP 
~.migas. p:trentes. cursilhistas, !r
I ompc n!'l sala. can t::mdo o "Dr 
Colores". :~br:~çanclo. parabéns. do
er;; r s:~ lgaclos. c35l T erminou a 
, xperic·ncl:t rundnmental do Cursl
lhl1 Começa :11\'0r:l a f:tse de prese
\'C'rancn. ou o "quarto-dia". 

3 . Prrdisposição para o impacto 

Podr-se acrrscentar ainda este 
•·h'11ll'lllo ~rr:1clor dr impacto. ano
tado p11r J . B. Libànlo, em relaçúu 
nos mo1•imcntos jovens, mas, per
fPitomrntc nplicável ao Cursilho. 
pni c!<' todos esses movimentos: -n 
maioria \'em a com·lte de colegas 
f' aml~ros que ji fizeram. Muito:; 
,·iram como elrs sairam enlusias
mndos do encontro. irradiando uma 
eufori:l incontl'olivcl. Percebpram 
rnt:1o que aconteceu -algo com os 
:1mip:os c querem viver a mcsm:1 
rxpcriéncla. ( .. . ). Vêm sabendo 
qn(' C'xperimcntarão o impncto 
Es tiio predispostos." (361 

b . Or~rnni1:tÇ:ÍO ri~:"Orosa, precisn, 
ch•talhada, dinâmica 

"Tudo est:i. previsto". é o que se 
Oll \'e desde o momento da chegada. 
Os mlnimos detalhes são pré-fixa
dos: o momento exalo de uma pla
cln. quem vai sentar ao lado de 
(!IH'm . qu:~ntos minutos vai falar: 
n distribuidor de folhetos para c:m
tar. o lavador de tnlherl's. o en
r:l iTe~t:lclo dos cinzeiros. o respon 
"=''·et nrlo hinário. Tudo é anotacto 
P dp,·idamente revisto e criticado 
na reunião dos dirigentes. ao final 
dos trnbalhos ele cada dia. 

"Tudo está )•revisto" ... para os 
dirif!rntcs. Para os cursilhistns. 

porém . .. , tudo são imprevistos c 
surpresas. Ninguém sabe o que vai 
acontecer em :;eguida. As duas dn 
tnrde. qu:~ndo todos anlieiam por 
um almoço, depois de três horas c 
mci!'l de •·rollo" ele Sacramentos. os 
cursilhlstas são lcvnclos !'\ visitar a 
Euc:~ristia. numa capela rúslira. 
chão de palha. escura e apertada . 
No clia seguinte. o almoço poderi 
ocorrer às 11 horas. Nada sr rcpct!' 
igu::tl no Cursllho. Mas. nada se 
improvis:~ também. 

c . f:slrulur!'l<:iio tloutl'inal ló~ica, 
s istemática, vivencial, dinâ
mica 

A própri:l COm)l:II'::ICãO US:ld:l n:l 
abertura dos Cursllhos projeta a 
imagem disse: "O fa:>encleiro enco
mPnctou uma ceifndeir:l n::t fábrica 
r voltou par:~ s11:1 fa1.rnd:1. 1\lgu n~ 
dias depois. rcr.rbeu um calxotP 
rheio de necas e nchou muito c>s
tmnho. Depois vieram caixote<; 
com parafusos. com molas, com 
engrenagens. Ele então voltou à fá
brica para reclamar: tinh:~ pcdldr. 
uma celfndeira para funcionar c 
rrcebera apenas as su:~s pecas. Os 
f!lbricantes rC'spondcrnm qur er!l 
:~ssim mesmo. pois. Iam mandar o 
tE'cnico para a mont:Jg<'m. O Cur
sllho seria Isso: a ceifadeira srria 
montadn pouco n pouco. nos três 
clins." Tfin lógica que o cursilhistn 
n:to f:l?. nrrguntns porque prcvf> 
que sua clllvicl:l poder:\ obtrr res
postn loa;o rm seguida ou mais 
:~dlantr. 

Uma doutrina qnr prima pel;t 
adequação às necessidades de cada 
um dos presentes. e do grupo todo. 
Os dirigentes. :ltravés das lnfor
macões obtidas na ficha de apre
sentacão dos candidatos. conhecem 
n prcblemátlrn real dos seus ouvin
tes a polarizam sua doutrina. seus 
!E'strmunhos. "alavancas". em tor
no desta problemática. "Ele falo\1 
para mim". "a carapuca me ser
viu". "como é que ele sabia disso?". 
são depoimrntos frequentes depois 
de crrtos "rollos". 



d. l' rcs:.ão c c:. la fa . 

Emborn c:.le fatcr ele cle~estru
luração c estruturação não vcnh:t 
explicitado na têcnka. c um dns 
rrsponsáv<•is prlos ef<'itns cto Cur
sllho. Sfw nprr>xim:t(lam<'nlr :10 
horns d!' elllOI'ÔCS. :lJJ!')Os. d!OQU!'.->. 
surprrsns. drprrssão. <'Hfnnn. si
J(•ncac. <'li. Drus. o mundo. o ont ro. 
a vida. É o homem Pm órbita. u 
homem posto no liquidificador. O 
próprio repouso noturno é limita
ctlsliimo. visto que. boa p:~rte dos 
rursilhlstas permanecem até alta:; 
horns ela madru~ada romentando 
as Impressões c comorõcs do di:> 
E o despertar ocorrr lnvari:wcl
mrnlr l'ntrr 5.30 <' 7 horas Multe~; 
nfto dormem mais qur 4 ou 5 horas 
por noite. 

C. Conteúdos doutriná rios 
da expenencia deses
truturante e estruturante 
dos Cursilhos 

POtll'-sr afirmar <' isto n fn7.PI11 
os próprios idrôlcgo~; cio Cursilho 
'371. onr toda a prrgariio doutri
n:í ria dos Cmsllhos rl,. Cristnnct:vir 
r~tã situada na lin ha qurriogm:i
tica de evnngelízação. Isto é: o dr
termi nan te da prega('ão não se 
rndica tanto n a maior ou menor 
densidnde de conteúdo trolô~ico
ricntl fico. mas. em sua cap<~ridadr 
de vivenciar. atualiznr o QIIP si' 
prrga: rm sun rapacldnrl<' dr prn
vnrnr n adrsiio do inrlivJd110 :1n 
núrlro r<'nlral cta mrnsagcm • ron 
vrrsün rCristol. :'\tr:wt:'s da auto
r iclnctr. rst ilo I' trsl<'mnn llo <lo JWI'
~aclor fKnrl Rnh nerl. 

Os t.rrs cli :-ts ci<' Cursil l1n n:'•n 111-
r lucm um objrtivo r:-ttPqui7nn tr. 
m:1s. rrímPm ciPmrn tos t rnlúJI,irnc;. 
psirológirns r pl'd:'H!/tgiros "para 
snhrr n qur di7.rr . qu:1nlo cli71'r. o 
qui' não di7.Pr I' qunndo r rouw 
d i7.c-lo. par:1 ronsc~uir a l'O II\·e r~:i •• 
Qll(' se pretendr." f38t Jslo r: um;l 
conversão int<'gra l cJn individuo 
fintPma. externa. individual. co
munitária). que visa um t rlpllce 

1 .• . , 

l'ncontro progressivo cons1go mes
mo. com Deus e com os homens. 

Para lssc., o movimento se limita 
a proclamar tão somen te o runda
lll<'ntal da mensagem cristü r da 
vcrd:tdc transcenden te ro Cill<' Dr.us 
fc;, c fm~ por nós e como dcvemm. 
rrsponder a Deus •: o fundamental 
humano 1 valor e dignidade da pec;
son 1: o que não obriga o homl'lll 
1 libertaçãc. 1: c o que compromete 
• rrsponsabllldade\. mediante o se
guinte processo : 

a De~cobrir a miséria e impO
têm·ia do homem ~oem Deu,. Isto 
é obtido através das meditações: 
"Conhece-te -a ti mesmo". rou Fil
me dn Vida 1. "Três olhares ou Trrs 
Encontros rom Cristc.". e atravcs 
da denúncia das fa lsas atitudrl
como leigos. pelos "rollos" da Pif'
riaciP. Estudo e Falsas Atitudes ron 
Obslàculos à Vida em Graca 1. ond<· 
são reduzidos -a nada o orgulho. a 
covardia. a r.bccn ictadr . n h iporri
sia. a mr!Squl nhez e pusilanimidade 
do homem. 

b . i\Jos t rar o amor de Deus, con · 
t rastanl<' com a ingratidão r po
dridão do homem. através dr: ··o 
Filho Pródigo". Graça habitual " 
Atual. J esus Cristo. Sacramento, . 
propostcs como veiculas do amnr 
<' mls<' rirórclía c presença de Deu ; 
na viela do homem. 

r. ltessalta r o valor da pe5soa c 
de sua ~uprema dig-nidade. quandfl 
viv<' <'111 comunhão com Deus. Isto 
sr ronscgur -através de '' Ideal'' 
"Dirigentes". "Igreja". onde se E'lr
\'a o r urs!lhista à ca tegoria de par
I iripantc a tivo na execução dos 
plnnr.s qur Deus traçou para a sal
vação do homem e do mundo. atra
vés da Igreja. 

d Provo(•a r uma re~posta po~i
tiva do homem ao amor de ueu.;, 
através de sua ação j unto aos ho
mens I"Rollo" de " Ação"J . Utna 
a<: :.ln 1:011 forme o desejo de DP11s 
•"Mensagem de Cristo ao c url'i
lhista"t: uma açiio trnnsfonnador:t 
do mundo I"Estudo do Ambiente" 1. 
uma ação centrada nos valores 
rri~;tãcs I"VIda Cristã" I. Não uma 
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nt•úo du mdirJduo 1sulado c Jrnnco
n t ir:Hlor. ma:; umn n<:ào do indi
\ !duo ngmdo e ,· ivendo t>m grup:>. 
t·m comunidade e numa comuni
c!ade. Grupos e comun idadcii quf? 
n:.-10 ::.e reduzem a meros instru
mrntcs de açào ou campos de 
atua('i'\0. mns. em autt'-nticos "mo
clus ,.i,·t>ndi" de uma nova \'id:t 
r ri ;;tã. • " Rol! os" de "Comunidade". 
" "Reunião de Grupos"\ . 1391 

Em suma: um processo QliC <;c 
niu;;ta perft>itamente à dinâmic:i. 
rln roiwersào. pois. "varia do mi
n imo no máximo. da pessoa divi
ciidn rm si mrsma à nC'ssoa rr:~li
:-:~cin pnr .sun rnmunh:io ron1 Dt'llo; 
r 1'(1111 o:-: outros." 1401 

E pnrn desen cndear e vitnli<'.ar 
e-; te p1 ul.'css0, o Cmsilllo lança mão 
ue recursos baseados nos segui n tes 
prl':,:<upo:. tos Ideologicc:s e metodo
hlJ.!It'u:<: 1411 

a. l "m t"llllt'Cito triunfal tlu ('rb
tiani:omo, posto como sulução u111ca 
1: 111 tegral de todos os problemas 
11\llll:liiOS. 

b l "ma \"i:-:iu din:'tmit:a clu ~;a tu 
lil'bmo militante, onde o apoii tO
l.tdo e uma ex igênci:\ e nàu nH.'ra 
"11Jll' r:1 bun cln nc1:1. 

,. l'm r·uHhe('im('nto J1rofunclu I! 
t·,a•u rio~ htllnt•ns d e h ojt', com st·u~ 
J'rnhkmn:-: Mias angústias. seu am-
11111\1' 

d . (·ma prcgat:ào <loutrin:iria rP
<!117icla a c c~>sencial. mas. pcrfcita-
11H' IIlC' :~clapt acl:l :1s necessidades 
Yi ra is do cursista. 

!' Uma eonvir<' <in profuncl:t ela 
nt 'I'C'~:-íclnrlr ele rnar um nH;tocln 
JlC da~:óJ::rn ele evnn~t>li?.at::io qnc 
.'C' a 111stasse à variedade e multip li-

riCl.tclt• cll' tncltvJcluu:s c dn viela con
tem por:'ulC'a. 

r. Um rsforc;o in tenso para en
con l rar uma técnica ele realizacà•J 
c:ont:rrta. para oferrccr a cacla in
clivlcluo a scluçào radicai de seus 
problcm:~s. clrsde que adrrisse a 
Cris to e à sua Graça 

Colorados dinnle elo FATO elo 
Cllll S JLIIO movimento que con
verte - isto é. uma· experiên cía 
reli~io.~a qu.,- desestrulum uma d e
I l'rminacla conscii>nria e a reestrn
turn ll llllta llCJV:l sintrsl' dr valo r!'..; . 
:wa!is:unos. rm primeiro lugnr. o.~ 
pollls emoríonais ela clesest rutura
c; flo C' da rstruturação desta cons
cicncia : em segundo lugar. descre
vemos as térniras provocadora~ 
clrst f' prorrsso <lrscstrulura n tC' " 
t'sl r11luranll' : rinalml'n lc•, r·olnr.n 
mns ns rnnl<>llclos doutrinários ou 
pre::sun~slos iclrológicos l'lll que se 
ass"nla todo ess!' processo. 

Cllq::Hhls a rsll• ponto. poclc-:;c 
ll<'l'!!tlll r ar: Por que todo esse ama
r:ltlhado ele emoções. impactos. 
cinut ri nas. I ecnieas. metoclos. etc .. 
faZI'Ill cln Cnr~ilho um mc,vimen'o 
:trl'il•> I ' clrscjado prlo honu'm Cl!' 
IJO,i<''> QuC' n·~po:;l a~ n qui' p roblC'
lnas l'•lllr r etus s ã o ofere(' idas pei•J 
Cursillw'' O;. métodos r técnicas 
são rrlaclos p:un rrspc,nclcr a silua
CÕC'!< ronr rctns r o btêm éxi lo na 
a'n rclicl:~ r>m que orcrC'r.em soluc;ão 
:1 unta Jll'<>hlrm:'ll ica clarla. Qual (o 
r•s t :t prnblrm:ltit-a? Quais as r.nor
!IC'nncla~ do ~ ll<'l'sso elos Curs ilhos 
ele Crist anel ade? 

3 . COORDENADAS FILOSóFICAS. 
SOCIOLóGICAS E RELIGIOSAS 
DOS C.C . 

PSICOLóGICAS. 
DO ÊXITO 

i\ dt~l nbuição cl:'ls Pnorclrna<l:~s 
rm :,t';vn':< tem um obJetl\'o m era
mente didátíca. Pois. cada uma 
tl (· las r o ntém e lrmentos fil osóficos. 
psicoltigico:<. socioló~icos. etc.. si
mui t :\ llC:lllH' IÜ('. 

a . ( 'unnlrnatla!> Filn:.ofira:. 

- l:u:-ca <lt• quadros de referén 
t·ia para ~iluar-S(' na cxi~lcucia . 
O hotnrl11 sen tr• u111n n ecessidade 
inlJH'I'itJ:o.a dr situar-se num mund!l 
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organizado e delimitado. Outrora, 
os mitos e os sunbolos desempe
nhavam esta função de organizar 
o mundo c situar nele o homem. 
O homt>m podia. então. Identifi
car-se. reconhecer sua personali
dade e função. pele simples fato de 
cscar integrado num todo signifi
cativo. Com a desmitização pro
gressh·a do univNso. l' a perda do 
signihcado dos shnbolos. provocada 
pela crescente secularização e tec
nicizar.ão c homem se sente per
plexo. desorganizado. "sem raizes··. 
s?m quad1·os de referência. E se 
sen1c incapaz de reconstruir por 
rnnl :\ propria. um novo sistrma de 
valores prssuais. Dai rl'fU{(iar-se 
11111nn instituicno. num orA'nnísmo 
que clnhorr para ele a nova Sll'\
tp~n. F. elr rncontra o Cursllho, 
que lhr dá a dimensão e o sil!ni
fic·nrlo últhno de tudo: de si mesml), 
'''' univrrso. da hlstôrin. do homrm. 
"" Dl'us. "Agorn minha vida lcm 
:-;entido". f- dos lcstemunhos mais 
rrrqurntrs l'ntre cursilhlstas. 

"Corn a desmt!ização pro
yressiva do universo e ct 

perda do siqnificado dos 
símbolos. provocada pela 
crescente secularização e 
tecnicização. o homem se 
sente perplexo, desorgani
zado, "sem raízes", sem 
quadros de referência. Daí 
refugiar-se numa institui· 
cão. num organismo que 
élabore para ele a novo 
síntese. E ele encontra o 
Cursilho . .. " 

b. Coordenadas Pl> icológical>. 

- Bu~ca de conforto psicológico 
para as frustrações c neurosP.., 
Victor Frank!. Iniciador da J.ll rs· 
cola vienense de psicoterapia, dr
pois de Freud c Adler. cm declara
ções rrcentt's á impren~a. afirma 
que "as neuroses são resultado dl' 
uma progressiva ':lridez espiritual 
produzldn pela sociedade opulenta. 
criando nos individuas frustraçõe:. 
existenciais. uma impressão de vn
zío e inutilidade, a falta de um 
verdadeiro significadc que tran.,
cenda a procura do bem-estar ma
trrial." 142• E propõe a "lcJgOll'ra· 
pia" •onde "logos" quer diLt·r 
"significado esplritual"t. ls.o r .: 
descoberto do "slgnl fica de. religio
so" da vlda. como método de cur:. 
da:; neuroses modernas. E explica 
rnm ••i"O n corrida desesperada c''' 
honwm cll' hOJ" nos movimento<. clr• 
canitlr Jcllglc.~o de llpo "rcavi\aJ . 
cm tnrlo n mundo. 

Observa-!>e QU I' n maiona do.-, 
qur parlkip::un <los CtJrsilhn~ pro
vi·m elas clns~rs mcdin " alta. <.i· 
luaclns llllllla rnixa C''arln "llpl'l'inr 
:-~os 30 anos. que> rxcrrl'm rrrta 11-
clrranc;n Pm seu meio. Portanto. 1n 
I'Xpl'riml'nlaram. dP umn form::~ ''" 
ele' nutrn . rm malr,r 1111 ml'nt)r i11 · 
lensicladr. o mito do suce>ssn. pl'l
posto prlos valores elo muncln: di 
nheiro. glória. sexo. estabillclnrlr 
podPr. ele MC'smo assim s!'nlcm
se de certo modo falidcs . 

- r~ usca ele uma ".l:'a ra ntia cl r. 
imortalidade". A Idade também ,., 
impele üquilo que Slnrbuck rh:mw 
de "garantia de Hnortnlidadc" isto 
~. no ''in media vitae" os homc.1., 
écscobrem com lnquiclac;~to que :.1' 
aproxima do abi:.mo. e que che~;a 
o dia em que. causadc.s de unl.l 
marcha sucessivamente longa. aca
barãc. por rriur. precipitando-se n·J 
''azio.. t43• Esta "garantia dr· 
imortalidade" leva a buscar :,cgu
ran<;a r refúgio na rt>liglão, mesmo 
pessoas hostis a ela. 

- l'rot·ura ele liherl açúo ela l' lll · 
pa hilidadc e rcintcgra ~;"to moral : 
"Freud afirma em seus es~udo:. 
psicoauallliccs que a religião s1· 
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aprcst>nt:t como o meio mais adl'
qnaclo de que o homem díspõr. 
mt•smo nos tempos modernos, para 
:.ssumír sua culpabilidade." t441 
Em tl•rmos mais maquiavélico:>. 
Erir Hoffer. situn esta função ela 
religião da seguinte forma: "O pa
trir.t ismo fen·oroso. assim romo o 
t'll 'Usiasmo religioso e revolucioná
rio. l:>Crrem muitas vezes de refúg io 
a unw consciência culpada.'' t45) 
E noutra parte: "A repugnância 
'"ll' um ego indesejável. e o impulso 
para esquecê-lo. mascará-lo. elimi
ná-lo. c perdê- lo. produzem a clis
pnsirüo cte s:tcrificar o Pf;O !' a von
t.tclc dr dbsolv(·-lo. pt:r<lt'nclo :-. 
distinção individual num todo co
lei iro romp:1cto.'' 1461 

Jú observamos que um elos pos
t ul:1ctos essenciais do Cursilho é co
lcr:tr o individuo fren te a frente 
r0m su:1 podridão. sua infidelidade. 
c·o,·arcli:t. hipocrisia. Ele é recluzidn 
it condicão suprema de canolha. c 
clr~cobre. aliviado. que ele' não est:\ 
'07inho na su:t canalhire: seus 
romp:.nheiros também o são. os di
riJ!I'ntes o foram. tactos. afinal. sn
licl:i rins na canalhice! "Um movi
mc>ntn ele massa eficiente culth·a 
:t idói:t ele pecado. Pinta o ego au 
t 1inomo ramo s !'nela não apcn:-ts 
:i ric!o r inútil. mas também \'il. 
C'onfl'~:<::tr r arreprnclrr-S!' é Plimi
n:lr ;1 dislincão individual r a ~1'
P:l!'acão. I' a salvacão e 1'11C011-
I r:lc!:t prrdf'ndo-se o próprio rg•1 
n:t ~:ll! l':tci:l uníclacte ela rongrl'tW
r:'io." 147 \ 

r. Coordenadas ~ociolós iras 
- He:H'ão a um munclo tra u:.for

n•ado em· fun çôcs: A socieclacle :;c
I'Hlar é :t rictacte do :1nonimato. l'lli 
qur PS rl'l:1rionamentos humanoo; 
.'C' fii1H'i0n:tli7.:tm a ponto ele pE'I'
c!cr su:< caractcnstica pessoal. O 
m11nrio técnico I' industri:llizar!n 
JWrlll:tnl'\'r indifen' nll' aos ,·alon·s 
JW>õsuais. Ora. "o hcmt>m senti' 111'
rrs,.:icl:tdt· di' ser acolhido por :-:i 
mrsnw. por ser tal individuo c!r
tcrnunado e nflo somente em vir
t uc!c cl!' :-:u:1s qualidades funcion:-ti'\. 
• -t8• No Cursill•o cria-se PSSI' am
bicnte de desruncionalização do 

homem: nele cada um se sente ele 
mesmo c é tra lado ramo tal pelos 
dirigentes: o grande industrial lim
pa sanit:'trios. rnquanto o professor 
universitário descasca batatas 0 
!Sapateiro pregada a Palavra 'de 
Deus c o Bispo serve de garção . 
Toclos se chamam ele VOCf:. A~é 
o Cristo. 

- llu;.ca de ex(>rcssão da inti
mirl:ule intcrpe!>sOal ou procura tla 
~·omunidadc : Hoje não b:<sla ape
nas ao homem associar-se ao seu 
próprio tipo de gente: é também 
necessário que essa associação seja 
interior. isto é. que envolva tanw
nlla cnfiança que derrube a Jllai()-

. rla das máscaras e dos mecani:>mos 
dt' defesa que lmpcdf'm um rela
cionamento mais profundo que 
comprometa a totalidade elos nos
SO!> eus. Essa busca de intimidad~' 
inlerpcssoal se manifesta hoje 
princ:ipalmentc no campo religioso. 
É impressionante a pro li feracão de 
movimentos de caráter religioso 
ruJa f'slruluru búsira parte ela vi
l'l"nria e atuação cm grupo. Grupos 
qui' se reúnem com a finalidade 
únirn di' compartilhar uns rom os 
outros dn problemática mais inti
m:t ele c:'lcl:t um. Expõem-se cm 
toda a nudez I' simplicidadr os ur
c:tnos ela consciéncia e intimidaclc 
prs~o:.J. 

No Cmsilho isso é I i pico. qu::mrlo. 
:ltrav(•s eles "tesLcmunhos•· e con-
1 issõl's públicas. são colocados aos 
prl'srnll'!'i. srm Qt1:1lqurr contr:'lngi
mc>nlo I' inibiçtw. rnsos prssoni:-: 
nulrora reservados ao sigilo abso
luto elo confesl>ionário. 

- Salisfac;ão da nece~sillade rle 
parlidpa1:ão: "A necr!oisicladc cll' 
parlicipac:ão t' scg uramen te mais 
impl'l'iosa c mais intensa. mesmo 
na nossa soriedadt'. quP a nccessi
dadl' dC' ronherPr ou conformar-sr 
:'1s C'Xigl-ncias lól-(icas". diz Van df'r 
Lecuw. t4!J • Allport. por sua vez. 
a firma que "tuna pPrsonalidadr 
harmoniosn exige uma participa
rüo efetiva na maior parLe dos sis
tf'mas di'SS!'s valores: poliLico. do
méstiro. rui I ura! r recreativo. eco
nõmico. religioso."(50) 



O homem moderno foi quase to
talmente alijado do excrclcio do 
pcder. O poder económico mais c 
mais se concentra nos grandes mo
nopólios capitalistas e nas gigan
tecas socicrlades multinacionais 
O poder politico assume formas di
tatoriais cada vez mais acl.'ntua
clas. rrduzindo -ao mlnimo a par
ticipação popular. O poder rE'Iigio
so idrnlificava-se apenas com o 
autorilarismo dos quadros hier:ir
qulcos. Porém. era o mais vuhH'
rá vel. F.. por ser o de mais fácil 
nccsso r o menos comprometedo:·. 
o homem encontrou nele. no rcli
Aiosn. o rampo propiciO p:1ra n 
rxl'rl'irio elo podrr r n satlsf:lri\n 
clr sua nrccssidade de participar. 
E o Cursilho propicia esta satisfa
c:io por alimentar nos seus adeptc,s 
a ronviccão da necessidade de 11-
clrrança e atuação no meio t-m qur 
!iC vive. Aliás. ele se propõl' r.omo 
um movimento de preparacão de 
lideres para "vertebrar" a cristan
dnde (sociedade\. 

d . Coordenadas Religiosas 

- Convivência religiosa : uma 
nova maneira de ·· e~lar jun to~". 
Atualmente, a religiosidade tem .>C 
transformado num instrumento de 
criaç:io de novos modelos de re
lacicnamento pessoal. como já dis
semos. A pretexto de uma vlvcncia 
em comum da fé. os elementos do 
grupo trocam entre si suas expP
rienclas vitais à procura de uma 
solução do problema. O outro jâ 
nüo (> visto como uma pedra de 
tropeço. mas. uma fonte de ver
dade eterna. Os encontros ofere
cem compensações emotivas muito 
intens:~s. 

Adesão a g rupos secundários, 
caracterizados pcl{l livre escolha. 
pela especialização e pela moblli
clade. como o modo urbano de viver 
a religião. A paróquia perdeu se:t 
papel de grupo interador, se é que 
jn o teve. O homem da cidade pre
fere grupos religiosos em que se 
deixa liberdade de escolha. capaci
tados a responder a aspirações 
especificas e que não se metam nc~ 
outros setores da vida. "As Igrejas 
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convertem-se assim de !ato em fa
tores de integração social. ajudan
do os homens a aceitarem o "Sta
tus quo" na vida pública tsociotc
rapia rrligiosa '. O cristianismo •1' 
por rxtl.'nsão o Cursilhismo • trmk 
assim a assumir o papel de lnsti
tulcão para o bcm-estar psicológico 
das massas. rComo o Rotary Cluh. 
Liom; Clube outros"J. f511 

- Aspiração para cari~mas lien
s iveis: As novas gerações urbana.> 
ou urbanizadas. perderam pratica
mrntr a fé cm milagres. que crnm 
a fontc de sinais senslveis que sus
tPntavam a fé dos antepassado-; 
Dni a nC'ressidade dr se r.riar um.1 
nnvn fnnll' d,.. s inais senslvels poi· •. 
só n mislicos puros é dado mantC'r 
n fê sem sinais. numa pura arl.:o
l'âc in lclerlual. E os carismas dr
~pm·olvidos e insentlvados nos Cur
silhos. respondem ':1 esta nerc~ri
daclr tJn um cristianismo srnsívrl 
r exnrrimcntal. 

- Emoções no" as são es trulurn
das r om ronlelldos doutrin :í ri o~ 
,·elhm:: Aliás. é cararterlstira dt' 
todos os movimentos de convcr!'fi'l 
pnr reavivampnto I.'Sniritual f'·Rra 
viv:"ll"l. rntrl' os quais s!' alinh'l 
n Cnrsllho embora de ml!nelrn 
mais ricnt I fica . "sua can::~cicladr 
narn fundir rm fogo vivn. mn
'"rial rnmbus~ível anP 1a exi~
tia .. " f52l. 10abrr temnerar tntri!
eenfrmrntr n velho e o no,•o. 

Isto satisfaz nlenamente o ho
mem de meia-idade que scnliu pl?
rir.lifar· M'U universo dr valnrrs 
rl'ligio~<os Lra<ltclonais com o surtn 
rl!' Idéias noval) e revolucionária-; 
t rnzidas nelo Concílio Vaticanc IT 
Princinnlmente os homens da ela o;. 
!'P média alta e alta. viam com 
trmor a nova orientarão da Igrcia 
voltada nara a solucão di.' prohlr
mas sociais. ol'ientação essa encar
nada nos movimentes de Arão Cn
tólica. O Cursilho não é tão exi
gente neste ponto. ou pelo meno:; 
não demonstra sé-lo. Ele se preo
cupa mais em resol\•er problema<> 
íntrrnos do homem. Mesmo quan
do se volta para o social, é para 
oferecer-lhe uma solução paliativa, 
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!tl:ml ropica. assistPncialista, "ra
t Idosa". O cursílhísta não consegut' 
' •'r o honu•m sofrPndo: rir vt• 
Cri~to sofrendo no homem. Hó. uma 
al:\ cursilhisla se esforc:mdo por 
lr,·:u o mo\'imento para o Pnfoque 
da ptohl\'m:itica social da Am~rlca 
Latina. mas. atê o momento. pouca 
,·oi~a se conseguiu além da rormu
lari"to das linhas gl'rals por onde 
rlrn•r:\ caminh:1r o l\10\'itncnto 

e: intPress:~nte observ:~r o retorno 
:~rrlrraclo p forma<; :~ntlg:ls dP P~-
1\tP"~ão rellgio:<:l :~pós a lnt roduc:10 
,,,,,. Cursilhos· concepc:io sacr:l
IWi'ntalíl>t:l d:l \'I venci:~ cristã • bom 
t•ril'tilo (> o quP frequl'nta :1 !~reja I: 
r.1twrpr:10 triunfali!>ta do rrisLia
nbmo • prl'oeup:~cão prlo número. 
Pt'lo festh·o. pelo emorional esp~-
1 '\CIIIOSO I; ciC\'O<;ilO marial: jW:tt 1-
1"1~ dr nir(l:lclr estl'rrotlpad:ls: re1:1 
dn rm::'t rio. Via-S:~rra. ruc:~r!Stl:l 
1 rnn<;fonnaclr~ rm drvorão fvlslt:~c; 
'10 S~mo. b~nc;ãos dO). 110VP!'as 
,-tr ExoressõE's essas que mUttos 
p~>n~ari:ltn dPrinltivamente supera
tia;: ani>s n rPnO\':u;ão ronclliar 

l\tp<:mr. n acão anostóllca exerct-

"O Cursilho estimula um 
tipo de religiosidade total
mente voltada para a S0-

lução da problemática in
te:na do homem ... Uma re
ligiosidade que não o com
promete seriamente com a 
realidade social que o cer
ca em termos d@ reformar 
as estruturas." 

da por alguns rursilhist:~s não vai 
muito além do cqrttamcntr reli
l!ioso: prp~ar a P:ll:l\'l'a ele D!'ll ~ 
P distribuir n Eucaristia E o !)om 
(•xito do apostolncln pst:\ rm con
seguir mantrr :1 hora !Ir culto com 
bon rrequrrwia di' flris. 

Em r"sumo· n Cur~ilhn P~•irlll'" 
um tipo clr rrllj:\loslclndl' totahnPn
tl' \'Oll:ldn para n solurão ela pro
hlrm:'ilir:l lnll'l'll:l do homPm. sr•n 
clP ordrm moral pslrolngírn. afrtí
vn ou inlrlcctll:ll. Umn rf'liginsldn
dr que não o romprnmPtr o;prln
mrnte com :1 rrnlídarlP sGcinl q11r 
o rerca. ('lll trrmos dr rc:'form:~r :~s 
rstrnl urns A mninrin dos gr:mriPS 
industriais. comrrri~mtrs (' usinri
rQs de Pirnclraba. por exemplo 
fizprnm Cursilho. Volt nrnm :1 frP
qiientar pirdos:~mrntP as igrejas P 
os sarrnmrntos. Fnzrm qu"stão ciP 
trabnlhar ntt' nn ro1.lnhn dltrnntr 
os trcs dias Mns a situação ctr. 
opprarindo que I h r<; cst:i suborcli
nnrlo pPrmanPrr innllPrada. Entrr
,·ist:~c; rnm operá rios dr p:'ltrões rl'
rrm-sniclos cl" um Cursilho. rl'vf' 
lnrnm qui' a mudnncn verificn~n 
clurantl' rurtn rspaco fie tl'mpo fo' 
ancnas qunnto 11 ml'lhnr rordiall· 
rnor nos rumnrinlPntcs Qne. no· 
noucos. voltou à sua fr·ir?.a hnhl 
t\1:11. Sr o oper:\rio t:unbém fP7. • 
Cnrsilho. tem nrf'sso mais fácll : 
sala do pat riio. Em nrnhnmn rm 
prrsn frll' Pirnrlr:~hal honvp snhs 
tnncials novidnclrs nas Pstrut11r~ 
trnbalhlstns. pelo fato clP sPus de 
nos. gcrt>nlcs ou exPrnlivos terer 
partlrlpndo dr 11111 Cur!:ilh~. M: 
:~s igrejas ,pelo mc:'nos nos sahad• 
e domingos. rstão rc:'niPtas· ns fiJ 
c!r romnnhão. pcrdrm-s" de vist 
ns rnmp:1nh:1s fllnntrónil'ns te 
êxitos rrtumbnntes : Blblias. P. 
QIIPnos crucifixos. rosários de grc 
sns ronins. dlslircs n11to-ndPsiv 
rosas com mrn!'n~rns . dão ao cr 
ti:~nismo cursilhisl n 11m ar de r 
m:lvPra. qunndo ''los rnmpos 
vistem ele rolorrs"! (531 

fTrnhnlho :1prc~srntado 
Seminário ele ISER-Rio 
clr 20122-7-73!. 
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CONVERSÃO 

AO 

PROTESTANTISMO 

BRASILEIRO 

E:.t n" rc' rlC'xões :;e rã o c·omluzidos 
ti~ turma a e vil ar. na medida d u 
po;.stvc•l. a Lt'rminologla técnica e 
u::. J:ltgucl:> qut: geralmente ponti
llHIIll trabalhos desta natureza. O 
esforço será no sentido de diag
no!iticnr, para aqueles que não são 
ramiliarizados com o discurso :;o
ciolôgico, o que se proce~;sa com o.~ 
Individuas quando aderem no pro
lesLantismo brasileiro: atendo-ncs 
ao protestantismo "histórico" 1 ba
tistas, presbiterianos e metodistas. 
principalmente!: o que signilic:l 
que deixaremos de lado os grupos 
pentecostais e os protestantísmos 
de "imigração''. 

Mesmo assim. tr:tlar-sc-á oqui dC' 
r:.ipida análise do processo nté o . .; 
anos 50. pois -a p:Htir desta década. 
principahnente. as convulsões in
ternas no seio das denominaçõrs 
abnlamm profundamente seu com
portamento e pensar tradicionais . 
Essa crise merece estudo à parte. 
pois a complexidnde de fatores ~' 
as diferen tes reações que se desen
c:ldearam como result.ante de n'l
vas concepções e consequente perda 
ctr unidade ideológicn ccmborn ex
nlirando e confirmando os postu
lados do pietlsmo). apesar de ter 
provocado uma série significativn 
de nrtlgos e ensaios. necessítn ain
da de sedimentação para mnior 
clnreza de análise. 

Serão evit:ldns. por outro lado. ns 
discussões mais dcmoradns em tor
no dos postulados do presente tra-

ballliJ. uma vez que rsla.'> SI' l'nr••l• 
lram em outro t•!>. tudo ··o I'IC'I tl. t ll'• 
no Brasil". n ,;rr pubilt·a<i,> Jll'l.l 
Editora Tem po c Prc::.enc;a. 

Isto nos dâ um pouco mars dt 
llberdade para a utiliznção de lln
guagcm mais coloquial. em1>o1 1 

Xl'ja nrcrsMi.rio des tacar que o q tt' ' 
st> discute aqui é resultado de PC'~ · 
quisn que implicou em acumulac~lu 
de dados cmplri<'os, o que faz ela:> 
asscrth·as não o resultado de pon
derações a respeito do assunto. " 
s im de constatarão metódica e ri
gorosa. El::ts são o result:ldo d" 
longo tempo ele observação e un:\
lise. 

I 

A conversão resulta de uma btlS
r.a dr coerência. A necessidnde dr 
unificar os dados esparsos dns ex 
periências humanas num contex•n 
significativo está no fundo de toda< 
as tentativns de explicnr o mund11 
As religiões são um esforco em c~i
rec;ão n esta explicacão. A adesao 
n uma religião sip:nificn o fim dr 
lncoeri'ncins c ab!:mdos qur !:~1!' 
lançados num quadro de referi·n
cias absoluto e quase sempre fixrJ 
As análises de Peter Berger a res 
pt'íto da rrligião como "construçà'' 
do mundo'' cm sua obra "The Sa
cred Canopy·• são talvez a melhor 
cil'scricão de como. do ponto cie 
vista da sociologia. esta busca sr· 



lllM'rc na mcntr elos inelivlduos rm 
:<orirdadE:'. Embora considE:'r:mdo 
qul' ns rclig iÕE:'S são o maior csrcrN 
no srtHido dt>sta coerência. chama 
a a•rnçio para o fato dr qur den
tro da pen;pPctiva da sociologia. só 
podrm s!'r rncnradas rnmo rsforco 
11111ll::t110. 

f': :1c é diflcil de perceber que ante 
:1" ,·icissitudrs cl:1 cxistt'nria. rn
trrntnncto :~s limltarõcs. o pro,·iso
t ln r :-. mortr. cstr rsforco não s··~ 
~r torna nrress:lrio para os homens 
• clPixanclo de lado. pelo mE:'nos pn:· 
t' nquanto. os pc.st ulados de alguns 
1 rprrs::-ntantE:>s d:t rontra-rultura l. 
rnmo t::r:lnelrmE:'ntr :ltrnlivo. 

n ab!:urdo. t•mbora tt•n!alldtl ll'l•
h•~-tOS c filósofos. não tem f:~~cinr.
cln a maioria das pE:>ssoas qur :tclr
rt'nl n uma rr li~::iitn. KirkC'p,:tnrcl 
mostra qur nas ign•jas cs fi(•l s prr
lt'rt'm lritE:' :10 alimento sólido. isto 
t'. puuros s:io O:< QIIP trnlnrinm rlw
u:lr ;, dh•indndr alt':l.Vt'S elo absurdo 
t' de um sal to de fé que implicassE:' 
t'lll constantes opções. As nngú~
tl:ls p ro,·eniE:>ntrs do mergulho nn 
:-rh;;urcto. ela rrnúncla no arrlto pl'ln 
CCllllllnidnctr. r mrsmn ct:1 con~tat:~
rão da relativ ização das ro nsint
cõrs humanas não são. cm geral. 
prrc<>bidas prlos adéptos dr um:1 
~riin ou dt>nominac;io. 

C'omo dado ba:<tnntr pleno d:> 
~ill.nifirado. I? o que se nncl<' clc
preend?r da coletânia dr romuncrs 
C'l'::tngélirog ct:1 Junta de Eclucac;5o 
Rel igiosa e Publlcar õrs 1 JERPl <ln 
C'onnmrio Batlstn Brasileira. As 
tramas tecidas prlos autorrs tsrm 
clisruti r ~r trm ou não valor· lltr
r:1rio 1 ~ão simpl is tas r arnhacla.o;; 
Tudo arontnrr rnmo senclc; con<lu
liclo clC' forma a eliminar as trrgi
,·rr~acões posslveis: isto r . no mun
rlo dos homens há a11ueles qur :-;ão 
t"'rmiados nM ohrdrrrr r ns 1111<' 
<-1o castigado<; pP!a riPschcdii>ncin 
Rrm r mnl sfln rarlirnlmrn~r clrfl
niclos atr:~vêos dr ri~tornso ródii!O ~~,. 
<'tirn. Não hã nunnces. O compor
tamE:>nto humano rst:l previamentr 
rstabelerido e toda a problem:ltiea 
sr resumr na c1pacidnde ele renlln
rlar i\s .. coisas ctestP mundo... N:ln 

rr.nslciNando aqui o qur isto venr 
significar para o Individuo e nem 
as consequências des• as atividacles. 
o que fica claro. no C!ntanto. é qur 
a dúvid:l. e a complexidade da vida 
r das relações l1umnnas passam a 
IC'r qunclro dr rrfrrt'nrla fixo. elr
llniclo r . na maioria das vezes. 
imutável. 

Porl:tnto. soh n ponto de vista 
< xrllt!;i\•o ela sct·inlogia. a convrr
:-.üo r o fint ela ''altern a ção .. •Ber
ger •. ct:-r constante fluidez dos ratos 
C' acontrcimrntos humanos. Ê n 
colornc:io ela :~:d-; 1 Ellade 1 no cen
tro <lo univrrso f: o encontre. elo 
:<ignifirado. Sr isto s e realiza . :\s 
l't'7<'S. ntrnvt's clr 11m procrsso clr 
in rantilizac:ão, como quer O'Dea. 
tli'io é prcocupncão nossa no nw
mrnln. mas sim r. rato de q11r a 
nclrsf10 ils formas religiosas si~nt
fiC'I II!' :~ lgo clr funclamrntnl impor-
1 :'111ria Jl:l r:~ n f1ro:;f.li to 

II 

F.m Sl'guida. é nccc:-;sário analisar 
u CJII t' :wontcce :10 pmtestante brn
s ilriro. em lermos de sua relação 
com os prc.hlemns do homem na 
~oc!ed::tde: como vê a configuração 
"brm e mal". Como o pietismo ê 
umn religião eminentemen te mo
r:~! is ta o problPma se reduz n qurs
lô!'s de comportamenlc. exterior . 
Há uma limit-ação do problem:~ 
rttro :I qucstõr<; dr comportamentu 
formal. Qualquer observador. mes
mo rnsual. d" uma comunldndc 
protrstnnte. percebr rlaramrntr 
nnr sru ródil!o dr comportamento 
,·. c qnr rcssn lta ctr imrdla lo. Em
hora h:~ i n ligeiras :-riLrrartirs no 
"'"'rlro l!"ral. r.omo por exPmplo as 
clifrrrncas entre presbiterianos e 
ha•l\+as. nt'rrebr -sc num:l nbser
vnrfin m'lis rllirl'lciosa. qur não sãn 
clr moldE' a modificar significatlva
nwntr o con!rxto. 

Grahnm GrPCnP clissP. rPrta vez. 
qur rnquanto o catolicismo se 
preocup:wa com o problema do 
bem E:' do mal. o p rotrstantlsmo 
pensava mais em termos ele cer to 
e t n ndo. Núo J•a• ece simplificação 



"A rigidez das formas in
terpretativas e acabada::; 
da vida eliminam. num 
crescendo, o poder cria
dor do ser humano à me
dida em que as encruzi
lhadas existenciais sã0 
reduzidas a problemas 
de aceitação e rejeição 
rle formas previamente 
r>stabelecidas." 

~ru:-.sl·,ra quando nos Jrmhramo~ 
ela cr.nst:mtr preocupação que té'm, 
os últimos. com o fumo. a clanç:-~. 
ns hrbldas r um srm número eh• 
atitudes que comprometem aquilo 
que consideram a verdadeira ex
prrssão clt' sua fé . 

Se pudrnnos expressar-nos em 
lin~ua~em tipicamente religiosa. 
poclrriamos dizer que os protestan
trs brasileiros limitaram a área di) 
pecado. Ao localizar tão fisica
ml'nt(' o pecado pt'rderam grada
li \'amt'n ~e n visão critica no seu 
s rnticlo mnls amplo. Isto :;e deu 
nrinripahnente cm função ele sua 
::wrrsi'io à reflexão teológica e a 
su:-~ insercão nos "convPntlculc.s" 
sPJmrados do mundo. 

Não conseguiram evitar que, 
além ele fiscais morais do mundo 
circundante, fizessem o mesmo com 
as próprias c·umnnldadrs. Frr
flllt'l\lCilH'n te• us cons~' lllós das ign·
jas se reuniam para analisar o 
comportamento ele algum crente 
q11e se t'sqaa<•cia dos "preceitos da 
fé". gernhnt'nte comportamentais 

Jsto fez com que sua visão poll
Lica se limitasse. em geral. à aná
lise de atitudes isoladas de in
dlvldnos também isolados. Neste 
senlido é que cabe perfeitamente 
aqui o termo infantílização utih
zado por O'Dea quando se refere 
ao que acontece com certns formas 

t)~ -· 
rclllliosas na nnalise tio mutH;u t' 

dos complexos sistemas clf' pcnsn · 
mento 

Em gero!. po<l t;>- se dizl'r que 
a(lrsflo a um ruito cem formas t~t • 
<irfinidns e rigorosas impli<'at·:i in; 
\•it:welmt't1tf' Pm gradatir:t pen.l.t 
<ia !i!'ll'libilldade crítica. A rigid r· · 
elas formas interpretatl\·as e ar:-
hndas da vida eliminam. num cre, 
c·endo. o poclrr criador do ser h •• 
mano à meclida em que as encr• 1 
zilhaclas existenciais !ião reduzida 
a prohlcmas de nceitação e rrjelcc•" 
d r rormns previamrntf' rstnbl'lc• 
cicias. 

A producão lilPrária a rptl' i.• 
fizrmos ::tlusãr •. elucirln n n fiam:-~ 
rão acima. noi:-: a-. ohrf'~ tn l'lll' in
n:ulas tém rl >l"" r·a r::t~ trri'-'ÍI' '" qur 
snlt::tm lmediatnmcnlP ao~ olho~· 
::1 irHtf'nuirladf' da trama r a lntcn
c·iin dr rll'monst rnr nlgn, rnm fln~ 
niticl:-~mrnfr nrnsPiilisf:-~s 

As rrslstências ele algumas igrP
jas do protestantismo brasileiro. 
nté os dias de hoje, ac. cinema. C'lu
hcs e outrns associar;õe!i mostram 
que r mhora trnha havido certa ai· 
teracào no comportamente. multa'i 
das ·rormas permanecem. l\Iesmo 
porque o pietismo. se r('nuncia r a 
f'S~as rormns. perde o cernE> de sua~ 
conccpçõt;>s c n ega-se a si mesmn. F.: 
o q11c se pode depreender da aluai 
situadio das igrejas ·'históricas" 
que acirram seus postulados par:\ 
resisti r às investidas de ele
mentos da nova geracão rle pnc.
tores e jo\'Cns que exi~iam morli
firacão dns posicões. prinripalmPn
te no que S" rPfere i\ rC'flPxfln 
trolú!!ir:l r:\ risflo polttir:t ct:.~ con
J.:I'<'Jlariics 

Alêm do mais. no que tange i\S 
inovaçõC's de caráter cirntlfiro e 
aos nvnnco~ no terreno dns rit'nria;; 
humanns. há grande simplificarão 
dr determinadas posicõf's que pa
recam ront rariar a sua inlerpret::t
cão cln Blblin É o que se nodf' 
nPrcebE'r com surnre<>ndPntP rJar"· 
zn qunndo folheamos o ór~ãn o fi· 
r.lal da ljlreja PresbHPriana d'l 
Flrasil. O i>urilano lhnil' Rrao;il 
PrP~hil f'riano l " acflmpanhamll~ 
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:1tr:wrs dos anos. os debates con
t ra o C\'Olucicnismo. o marx1smo. 
:1 tC'ologia nco-ortodoxa. para men
c·1onar apen:ls a l~uns. Pf•rrcbe-se 
l'!nramente que não há. com raris
~ima:, exceções. aprofundamento 
na discussão dos problemas men
f'ion:tdos C' sim uma confiança ln
e<'nu:~ rm seus postulados par:t 
'nfrrnt:ll' os problemas aprt>senta
flll" pelas ril'>nrias. 

E~ta~ posicôcs fizrrnm com qur 
11111:1 ronstnntr se l"slabell"r.rsse nn 
't•io cb<> orgnnizacões religiosns C'lll 
C!lll'SI:'io: O rxcdo dos elemento<; 
lll:ti" promissorPs. No passado po
f'rmns mPnrinnar n permanrnrin 
'fi•mrr:1 <Ir um Vila! Brnzil ou 111!1 
.Julio Ribeiro : r nos dias de 11ojr n 
"iolrntn rri~e e consequentes rx
purll.O'i que têm eliminado seus jo
\'rn~ intelrctuais. desde a rxrh1s:lo 
dr nrofrssorE's dos srmin:'lrios atê 
:1 clrsilusiío dt" Rubem Alves. pnrn 
mrncinna r :me nas o confli to den I 1\) 
cln nr,sbiterianismo. 

III 

:\ a desfio :10 protestnnt is mo M' 
1:17 nlra\·tôs de curioso processo de 
,lr~rst rutur:lc:'io-rstrnturnc:lo emo
·· iPn:l l O :tsst?ctin prosPiitis!:l d'l 
·~rrin protest:mtr no Bra~il sr pro
n·~:<:a rnm rrquintr~ 1'111<' ~ô enron
· r:-~m pnr~IE'IO hoir no~ movimrnlos 
d.-~ "c•ur~ilhn!': da rrist:md:lclt"" n:t 
ic1t'i:1 rnl<\lirn Anús ~ur<'ssiva-; 
rlt"mon~ t t'!lcõrs dn rnndiriio de pr
racl" Plll qnl" \'i\'C' o homl"m: npõ~ 
·•m:~ série de nrrorarõe~ a respeito 
do~ perigo!> d(' nma morte srm 
Cri!;tn - num :~mbiente de inl('nsa 
1 n1Clcàn - o prová v ri prosélito é 
in:;cadc :1 aderir pnblirnmente :w 
urupo reli~?,loso. O problema é co
lnr:lclu Pm termos de vid:l o11 
ln!ll' t,,: as letras dos hinos t'srolhi
clM p!lrn :1 ocasião rE'forcmn ~r:m
ckmrntr o amh!enle de ccmocio 
E nesta ntmosh•rn - por outro 1:~
cto absolutamente sincera - em 
!!l•ral O in<IIVIUUO :tdt're ao 1/,l'll]ltl 
1111 I'OIH~I'l'~:tlo'tiC. 

Pode-se pcrreber qur a renúncia 
ao mundo. :1 adesão it comunidade 
tios sa ntos (' a étiC'n rigorosa que r 
imediatamente ndoladn. trndem n 
ronnar c atrair personalidades rn
rlo;;mátiras: mas uma observação 
que lle torna nerrss:'lrla é -a dC' que 
nqni SE' enconlrn o que O'Dea rhn
llla de cari~m:1 !'nnt rotado. isto é. 
não 11111:1 nli lncll· rxlúlica que ron
tl".~tP ns estrntmas dn sociedad••. 
mas neõcs que t"onciE'nem seus \'l
rios r "pl"cados". 1\s rlallses dr ('a
terúmenos. qnr preparnm os neó-
1 i tos nntes do rompromisso públlro 
formal. j6 aprrsl"ntnm as regras ele 
rclll1J1GI'tnmrnto qur comporão estP 
cn ri~;mn ron t rolado 

F.st a alterar;io é ele rundamentnl 
ititt'ort :\ncia p:un quem estuda o 
rennmeno. rm runcão da necessi
dade dr entender suas ligações c 
:tJWgo it ordl'm politica e socinl 
N:lo h:\. n:1s iv;rrjas rm questão. o 
llclrr r:-~rismàllro qur ccndcnc a~ 
rs t rutnrns soci:~ls. Ademais. cstavn 
rst:-~hrlrcidn. a partir dr revolta dos 
cnmponrsrs de Munzer. a posição 
elo protr~tanlismo oficial em rcla
~iio à ordem emrrgrnlc nos tempos 
de Lutero <'. num certo sentido. :1 
ligação rom a ordem emergente no 
Bra~il a partir elas ctnas illtimns 
cll•radns elo sérnlo pa~>sadn Como 
o piei i~mo foi 11111 movimrnto qur 
:<C' 111-ili?.Oil t\r. :li'C':thOIIrn (• rol'lli:IS 
rln~ i!).rCja~ dn prntrstanlismo ofi
l'i:ll. C'ontrstanclo-lhe a ralta d•' 
1 en·nr ,, as rr fh'xôrs t.rolúgifoas "<':>
Lt.'rt'is''. mas niio a siluac;fto CJIII' 
oc11pn 11:1 sociedade, não {> dr ~r· 
r~tranhar que isto l<'nh:t aeontr
rido. 

O bom rid:ldáo qur muito ~r 
orgnlhnm as congregnc;ões protes
t:lnles em produ?.ír. é. cm todas as 
rmnificacõrs de llru comportamen
t.o. o homrm que leva a refinamen
to~ exacerbados a moralidade bur
gue!'a que Wcbl"r observou nas 
i~rl'jas norte-americanns. É o ho
mem preocupado com a sua indi
vidllalidade e com sru crescimento 
l'spiritual. I!; o cidadão que, só pc
r:mtr o mundo e Deus. responde. 



"O bom cidadão rle qu9 
mUlto se orgulham a-3 
congregações protestan
tes em produz1r, é, em to
das as ram1ficações de 
seu comportamento, o ho
mem que leva a refina 
mentos exacerbados a 
moralidade burguesa . .. 
É o homem preoc11pad0 
com a sua individualida
de e com se11 crescimento 
espiritual. É o cidadão 
que. só perante o mundo 
e Deus. responde, atra
vés de suas atitudPs, ao 
chamado divino." 

através <.IC' suas atitude:.. ao cha
mado divino. 

8 nrrPs:.ário. no rntanto Lrr cui
cl:lclo rm relnç:lo a rstn~ oh~l'rva
c·úc•s porque n:i.o ~>I' trata nqu1 dn 
t•xt rapolncão purn c simplrs dns 
tr:.~•s ele Wrbrr p:1ra o Brasil. N:Jo 
w husca clrmonstrar qui' o 1'!-;plri:n 
c'mprrsarial Qlll'. srgnncl11 suas oh
srrvariics. lrria rornrrillo possíl>i 
lldarlrs no dr•senvolvimrnto do es
plrlto do capitnllsmo. trnha sido 
transplantado tout rourt para o 
Bra~>ll Cuida-se. ~im. de vrrificar 
qur num prctestantismo proscli
lista n ênfase estava <'lll outra 
parir. r não nas manifestacões vi
sJvcls dn rl'compcnsn cllvina atra
vés ela multiplicação di' bens ma
trrinis. O pietismo não é o puri
tanismo descrito por Weber e é 
l'lr mNmlo QUE'm rhnma a atrncã'l 
pnrn o fato Não só n~-; clifcrencas 
cll' tempo c lu~:u. romo também 
as dr ênfnsP rcligio!"in entram cm 
qul'sliío O pil'tismo acentua muito 
mais o proselitismo e n santificação 

..,
- ·) 

P<'S~onl do que a mulllpllcaç:\o d" 
1Jen11. I1.to e o que verificou Chris
tian Laliv(' D"Eplnay a respeito d·, 
protestantismo chileno Embora 
sua pesquisa tenha procmado ana
lisar principalmente o pl'ntecc,sta
ll~mo. alguns dados colhido'> c \"à
rins observncõ('s atingem as lgrei:-t " 
"'históricas· daquele pais. Nada ln
clirn pelo menos por enquanto. qu" 
no Brasi l o pietlsmo tenha desem 
prnhado papel relevante na for
maciio do esplrito capitalista -
ndC'm:-tls seu número é rPduzldo pm 
rPiação à população ~tPral - ma'> 
há nltidas manife~-;taçiiP." da rri~
tali7nc:\o dos romponrntes ele mn
rnllcladl' Cl\IP fo rmam o asC'etismn 
rorn do mu1ulo que Weber mPn
riona. Poupam os protestante<; 
brasilelm" a utlllzaciio do corpn. 
da b('bfdn r o convlvlo com outra<; 
pessoas ra ra de suac; comunidade". 
mas não rstão ligados as malorc:> 
fortuna:; do pais e nem aos gran
drs rmprerndedorcs lndustri:-t is 
que por outro lado. aparcc('ram n"~ 
Br::lsil tardiamente cm funrãl) das 
rondicõrs em que se processou no>
sa "'rl'volução burguesa". 

E::.tc modus ' 'ivemli sóbno. reca
I ado c n rutro nfw implicou ,, 
11 Qll<' se pode verificar rm ::wu
mulo ck capital, mas cm nplicar.ã'i 
dlfrrentr daquilo que poupa,•am 
r-:m ~;rral. rontrlbuc·m lllUiltJ pn1" 
.,uns rnmunidades através do dlzl-
1110. clP ofertas frcqurntrs <' cll' sc·r
' H"% :.li>~Jstcnclal:-.. E:-.tns dc..açõc ' 
l' desprendimento é: que ::.üo r:onsi
tlrraclos manlfeslncões viS I\ cb dn 
J•u<ll•r dr Drus 11::1 vida dus homen;,. 
Alrm cli::.lo o prOll'SlnntJsmo up•c·-. 
rmprcga grandr parte dl' M'U tem
I>O ('m atJ,·idndes não luC'rall\"a!. 
110 lntcrPsse de sua consregarão 
Pode-se dizl'r testamos analisando. 
rrplto. o protestan tismo até a dé
caua de 501 que emprega qua<;(' 
toclo seu trmpo livre para a:; atid
daclrs rrlacionadas com sua i~rria. 
o que rlím inaria também o temp01 
rac•onalmente emprrgado para au
mrnto de producão c multiplicacão 
di' capital. O qur sr obsrrvou. <' 
isto é claro. r' qu(' há <'111 uns preo-
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rupat'órs. firme proposlto 1 consri
cntr ou nâo1 ele defender a ordem 
rstabf'lccidn. É aindn necessá rio 
lrmbr:lr qur só se prf'0C'I1par:lln 
f'1llll a legislarão do pais. no inicio 
cir l'ua i1west!da inicial. no sentido 
cir ronsrguir as libe rdades de culto 
q11r não eram ainda totalmente 
!!:trantidas pela constituição. 

Nà0 P prrriso ir longr para com
l'rt'l'ndrr que. rom :seu nprgo :1 
mornlidadr rígida e sua esperan~a 
dr que os p roblemas da nação es
t :-~ri:-~ m resolvidos assim que se p ro
t'<'!'>!':li'!'f' su:~ ''protestantização". 
rnntrihuissf'm p:1ra a mnnntrnção 
d:1 nrclrm. Dr resto. isto é o qur 
!'r torna patrnte por suas li~acõrs 
•rlr 0ntrm r dr hnir) rom :1 ideo
l n~i:l qur !;n ronfi)!u rn a par ti r dn.:; 
ú llimns :-t1H'-~ do i'rrulo passndn 

IV 
Fll1.1llllt'nll'. a c·om ersão ao pro

ll'J.tantismo no Brasil representou 
~~·mprt• marrantr conotação dr es
trnngeirisnw. 

Não fornm . os mis!>iOnârios. Mlfl
rienteiiH·nlt·• preparados para en -
1 rmtt·r a <·ult uru e as herancas dos 
poro::. p:u·n onde er:un en viados. 
hlo sr cleu em quase todos os pat
:-.l'!; onde estabeleceram seus ponto~ 
!'c• prt>~::u:ão. e pede ser claramente 
drh~l·tndo na vida do protr:;tnntis
mn bra;.IIC'iro A forma ele cu lto. 
:• ilinnlot-:ia. os sNmiíes. o la7.er e n 
.. ~l rut urat;àn interna das igrejaJ. 
fnra m o rPsultado tlireto de simples 
l'xtrapolacào. Com seu ardor pro
~Pl i'i:<t:l o mis~ion :' rio t rouxe o 
.\ m!'rit·au 11ay of lifc. lnnto para 
:1:- l'id:~eh•,., l'llm\l p:u· l a rida rura :. 

Em ~;ua nwnte n ão li'avia possibi
lidade de desligar a pregação do 
rvnngelho da roncepção norlr
anu•r irana clr viela. Aclrmais. rm 
sru -modo ele entender. os Estados 
Unidos- eram uma nação próspera 
porque protestante. 

Na análise da histor ia do protrs
t:mtismo brasileiro eneontra11111~ 
vários ronflilos que clrnwnlllt'all\ 
>:obej:mH•nt <' Lndll isto. mas a qul' 
pnrccc mnls elueldativn ,; a da sc
paracão que se p rocessc;u no inicio 
cleste 1>Prulo na Igrrj:1 Prrsbiter ia
na elo Brasil. tendo como rrsultacln 
a criação da Ig rr.in Pres1>iterian1 
Independente do Bra~ il. Houvr :1 
srpnra<:iio r a liltimn ficou cm 
mi\os dr liclrres b rasilei ros. mas 11 
qur chama imcdiat::unrnle n atl'n
f':\o (' O fatO dr qne. 11H'Smr. IH'St:lS 
rirC'Imstâneins. o comportamento. 
os sNmõcs. a hinologia e o Inz('l' 
rontinunram os mesmos . N;\o era 
mais necessár ia a prr:;cnf•a flsica 
elos missionários amcrirnnos pa1 :1 
~nrantir uma vivênria rst rangcirn. 
pois esta já se encontrava arrni
gada no espirita dos adeptos. 

Como eon::.equcncia, e Plll ftuH:ào 
dos cll'mentos acima mencionados. 
juntamente com o rigor ético ela 
viela pietista. haveria um a!a:;ta
lllt'nlo crónico da vivcncia e pro
hlcmú lic:t n at· i<-n ais. indo lll uilu 
all'm do falo ele serem maulitb:-o 
com 1·crbas p rovenientes do norte. 

Nos clia:-o de earnaval rab:;olntn 
na•• n le condrnado pelas igrcjasl as 
congregações - principalmente sua 
mocidacle - se r e fu giam cm retiros 
p:tl':l mrdi taçõt•s r o qau• t:onsich•
ram l'l'l:n•:u;[w "sad ia··. /\ps dom in-



"Com o seu ardor prose
hlista o missionário trou
xe o american way of 
life. tanto para as cida
des como para a vida ru
ral. Em sua mente não 
havia possibilidade dG 
desligar a pregação do 
evangelho da concepção 
norte-americana de v1da. 
Ademais. em seu modo 
de entender, os Estados 
Unidos eram uma nação 
prÓspera, porque protes
tante." 

~:ns em ~era!. não hn trmpo par:1 
o ru1rhol. ainda condenado cm al
l!llmas rongregacõe:-;. pois ns alivi
cladrs rc-lesi:isticas não permitem . 
Os bailes e "pa~~:ocles" no Interior 
elo pais são sumnrlamrn1r relei
tactos r ns romrmoraeõcs rsneciat'> 
rrlriladns por sPrem rrlebrndas em 
(lirt santo. As diversõrs tlplcas da 
vidn rurnl. romo r. "I ruro". não sãn 
arrl tns por se trntnr dr logos ele 
azar. 

Alem disto. as l>rlncadctras-de
salfto Importadas dos Estados Um
elos. são umn constante nas ativi
dades das congregações prot"l>t:m
tcs brasileiras. Em suma. há uma 
rrproduci'io protestante-:unericana 
da vida c das allvldadcs humanas 
parn os pietistas. Por outro lado. 
sun éllca rondcna r rP!el ta o rom
pllrl :unrnto da sorlrclaclr ri rcun
onntc. reforçando a!;.Sltn seu rs-
1 rnngclrlsmo. 

A moralidndc elo pirlismo. em 
conjunto com estes elementos de 
rstrnn~elrlsmo. vi10 rr,mpnr 11111 

quadro cm que o prosélito se sllt:::t 

distante ele seu próprio povo tor
nando-se mcapaz. gradntlvamente 
de ahson·er o gênio do próprio p:lls 
A;Jesar cla SIIC<'ssão de cnses e de 
rcrt:1s modificarões no cõmplll'i 
l!rral de su:~s atlvldadl's não pode
mos prerlo;ar alê qunndo são alte
' arõl's sl~nlficativas e o que repre
:-.~mtnm ele rcnl no sentido de rria!-
11111 pemnmen'o e atitudes mal~ 
cons(.'nlãnras com n vida do pais 
Gllbrrto Frrrrc \'ln multo bem o 
prnhlcma quando aflrmr.u. nn Con
lcrcncla do Nordestr. orgnnizacla 
por PVangêlicos: 

1\ despeito elo crescente númrro 
de crisbios rvan~ellros em noss., 
pais. nlnda não npnrec('ll o brasi
leirO dr gi>nio. qur nnselclo Pvnn)!é
llro. rrlndo rm ntl'io 1'\'angcllro. 
tclt'nllflrndo I'OIIl a lnterpretacã'l 
C\':ln~éhca de 'id:1 r da culLura 
bra!>llrtra :.r arirma!IM' no Bra!>ll 
gmndc poetn ou grnndc escritor em 
llngua portuguc~n. ou rompuses!>!! 
musica brasileira. marrada por cstn 
interpretação 011 pc,r esta ln!>pira
•·ãn. 0\1 (IIII! dl'sCnVOI\'CM>C pai a a.> 
tgreJ::t'> l'vangelica selo tróp1co um 
11po de arquitcturn que não ros~" 

nem " imitação do tipo católico. 
ncm a 1 cproclur·ãr> ou protcl>tanlil>
mo anglc.-saxómco 011 germftnlco. 

<.:n~ to c o l'rocel>:.O lte\'olucion.t
rio Ural>ileiro. Rio de Jane1ro. Edl
çõr" Loqui 1!162. p. G2. 



IUSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS Dn RELIGIÃO 
IS E R 

O l nslituto Superior de Estudo' ela Hcli~;i:"lu (anterior
mente dccwmiuallu Ju:-tilutu ~uperior tl t• t·::-. tudu:. 'l'colüsi· 
t·o:.. ISET) ~ uma entidade de direito l'i\'il, sem fins' lucra
thn:-.. t•om ~etle na ca tJilal de São l 'aulo, ruudado a 26 de 
.iuulw ele l!J';U . 

. \ finalidade or iginal clu JS I·.Il ec·a "promo,·cr a reflexão, 
a pc:-quisa e a criação leoló~ka e tii':.Cti\'Oh·er I'Sludo:- c flC!--
4Uba-, intcrdbcitllinarc>o. que lenham uma contrihuit;áo a 
ofcrrt·c r :, teologia". Lo~:u fit·ou evidcute que o ISEit iule
H''';~'·a-:.e IHir lotlu o campu da religi:iu. c. cnm i:.:.o. rcfor
uutluu - '<' u ::.t•u uhjct in• ,m·ial par:t iul'luit• "a t>ruuwç;iu 
ti<' t•,.tculo~ c Jlesquba!. no campo da ~thu· :u;iio, da moral. 
rc!lcx:"to c cri:u;:"lll reli~;io:.a :.··. 

O J ' bH tem car;iter et•unlénit·o incluiudo nu rui de mem
hru, iu-.titui<;ões e pe!>.'>oas fi~icas católicas e protestan tes c 
tollu:. os que se inlcrcss:uu pelo c'tudu d:c religião. 

Para o ISER a reli~;ião ,·. um:~ 1':\Jleriéncia autentica, 
\1\'Íd.t c rclc\'antc : e :1 itl\·r,.tig:u;:"tu cit•ntifica da mesma 
,. uma ft1rma de mclhut· cOlllllrcenclé-la. a fim de descobrir 
:-c u!- elementos niador e::.. tanto Jlõll'a o iu tlivuluo como para 
a !>odctlade. 

O ISEH prumo1c :-.cminariu:. c puhlir:u:ul'~ ~ollrc a r c
li~;iao c pc:.qui::.a neste l':l iiiJIO. 

l'rc,itlcnte 

Sft•rct:iriu 

T t''llllrCil'll 

Jo.ct·. 1·.:\c<·. 

ATl' .\L IJlHET OIUA : 

lte,·. l'wf. ltuhcm A. Al,·cs 

F1·. Fr:Hu•i,co Ucnjamiu Suu·,,a Neto 

J:c,-. .Jaime \\' ri~:hl 

Hl'\' . (';1rl . l u~eph llahu .. Ir. 
lnf<lnllaçilc:-.: Caixa t•u,lal t ;,~ui 

01000 S;"to l 'aulo, S l ' 



REFLEXÕES SOBRE O 

CRESCIMENTO DA 
CONVERSÃO À 

UM BANDA 

fl, rt·J,·• 1 , ~· 

I \ / ( .·1 III ' ,·,,.,,,.j,,., \ I' 

O )lrohlr ma 

IJificllmente nlguém poderia ig
norar o imprN;sionante desrnvol
vimcnto que trvr a umbanda no 
contPxto da vida urbana moderna 
no Brasil. Cidades do Estado dC' 
S Paulo e de outros Estados da 
União apresentam um número cada 
vez maior de terreiros. lojas e, na
turalmente. seguidores. ao mesmo 
tempo cm que o fenómeno alcançn 
n Imprensa e -a trievisão. os qunis 
dedicam considC'rável energia e 
!l'mpo à documcntacão, comentá
rios e interpretações. Enquanto 
O F.sl:ulo de São Paulo, em seus 
editoriais, ergue as mãos cm deses
pero diante da ameaça do que e 
ciassi!icado como sub-religião. -aos 
bastiões da moralidade da clnsse 
méclia, e enqunnto os censores fe
dC'rais assistem com horror a apre
sentação de Dona Cacilda ISeu 
Sete d-a Lira l na televisão. o go. 
,·erno de S. Paulo apoia o!icial
ml)nl.e as datas festivas da um
banda, como as de Ogum e Oxosse. 
incluindo-as em seu calendário ofi
cial. Por outro lado. os bispos da 
Igreja Católica Romana observam 
consternados a redução de suas 
congregações e, admitindo que 
m uilos católicos Indecisos buscam 

rf'fúglo rspiritual nos trrreiros ciP 
umhandn. fic·::uu n imaginnr de qw• 
modo poderão ganhar de volta seu 
reb:lllho. 1\ Universidnde Fedrrni 
clr Minns Gerais con vida um co
nhecido Pai-de-Santo para dar au
las sobre a doutrina e o ritual dl 
umbnncla. e cirntistas sociais com•) 
Camargo. Bastide. Lnpassade. Luz. 
Valente. Ribeiro e outros. dedicam 
seu tempo de pesquisa à invrsti
garão do significado sociológico e 
psicológico da umbanda. 

O que Willems chamou de mo
vimento religioso de massa. merece 
ser nprcciado no contexto d<'str 
t'nronlro sobre a conversão reli
giosa : e o objetivo de~ta curta apre
ci:tç:io e o de colocar uma hipótl'~<! 
provisória l'iobrP as p ré-condições 
socloló~tlcas que induzem lnntos 
brasileiros a um engajamento na 
um banda. 

Convers:io 

Existem. nnturalmPntl'. várir <; 
abordagrns ao estudo da conversão 
rel l~losa. Pode-se estudar o modo 
pt>lo qual eln ocorre em casos In
dividuais. o que levaria a uma ori
entaciio psicológica: pode-se est u
dar o proresso geral de conversão, 
numn tentativa de estabelecer na-
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dnir~ gerais: ou poclr-~1" C'stncl:n ,,, 
tah>rl'' ,;oriológiro); (t\11" sP most r;~m 
n•l:ll'll'nados i\ rotWt'ril:·lo Estr úl
timo ~ o meu objcti\'0: prr.cural"' l 
clet ert:n relações sign i rira! i v as en
trr :1 rxprrit;nrin social e a t'XIll'ri 
,··nl'i:1 ritual rto:;: srgulclorrs rh• 11111-
h:tntla. ll'lll:m<ln t•st:11H'h'l'l'l" o tlpn 
dr mrio social qnr 1':1\'orrcr n stt
t·rs:.o drsta crenc:1 PXtrt•mamrntr' 
m:lAiCa. 

~!as no rontPxto da umbanda 
,:un!Pm N'rlas clifirnlcladr" F111 
primC'iro lugar. a nml>nmla núo 
rxigr nrcrssariamrntc rxclusi\·ida
<lr ela partr clr srus sr(!uiclorr,; 
.\ rotH"rrsilo il umh:mcla ni\o s<'Aih' 
t•rralmrnte o exrmplo cll' S:l•J 
Paulo: uma súl>lta rcvel::u;ão ele 
umn \'rrclncle al>soluta Ao contr:i-
1 io. muitos umbnnclls1 as continuam 
:1 con~:icler:lr-se ratôllros. ronti
nnam a srguir r.s prrccitos rat.lll
,•ns r a particlp:'ll' d1• st•us :-;:wra
mrntos. ,·endo :'1 umbancla rOIH' ' 
t.m lc~ltimo ad)•mto m:íe.iro :\ll 
c·atolirismo 

Uma out1 a diflculd.uk. rl'l.u:lu
n.lda â primeira. e que os :.t:gul
dure:. da umbanda. como mo::.trv·t 
C.unargc. dividem-se em uê:. grun
oes C:\tegorias. P tilll!'II'O, o:. a t ivo~. 
S:·lO ))E'::.Soas que fi'I'Qlll'll(:llll OS lt•r-
1 t>iros assiduamcntt• t• ctescll!pc
llham pap~is import :~n te:;. quer 
l'UJllO m~dlums, nuxillarc::. q:ambu
nu:. •. ou funcionários ntiml nt::.t.rati
\ u::.. Segundo, os llartici)la n tes. 
Siiv .. frequentadore:. habllunis elos 
tenriros··, que procuram as enti
dades para resolver suas doenra..; 
t> dificuldades e recebem. regul:ir
mente. a béncão e a orientação de, 
guias .. 1Camargo 1961:721 A ter
ceira categoria e compostn prlo Qlil' 
Cnmargo chamou clr even t ua i ~: vs 
(lUc acreditam na rficácla m:igira 
da umbancla e visi tam os trrrriros 
quando neces~:i ritJ, mas niw rcgu
l.lnncntc. ·'Rcsolvlclu o 11roblrm.1 
prático. desligam-se do grupo. pcr
lll:lllel'endo apenas potcncialmenL~e 
dispostos a \'Ollar quando nercssá
río.. 1 CamargoJ. I 961 :731. Eu Ir ln 
mnls longe. par:l afirmar qur es~a 
rategor ia de ,., ·ent uai:-; inrlul umn 

"Mesmo aqueles que afir
mam Pxphcitamente 

não ter tempo a perder 
com as coisas 

dn tlnthnnda, ocrecli tam 
em stta eficácia 

máqica. 

pnrtl' :-.ub,tnnrinl <la popular:ão ur
l•nnn cio Brasil r qur mrsmo aqul"
l••s qm• nflnnam rxplicit.nmrnte 
1ün trr tl'mpo a prrdC'r r.om as C'Oi
sns da umhnn<ln :~crPclitam pm sn'\ 
rflc:irl:l m:l!!,lrn c ~;ão ron.<;ulcntcs 
potPnciais ou ntunis. 

Nt•,:<• rns:1lo. limitarPi minha<; 
olh"l'\':"'rcil''• aos ath·oo., r pa rti (• i
pa n lt':-;, i:-.tn <-. àqurlns pessoas que 
<'s!ão mais intens:~mcnte cnvolvi
clns na umhancla mas rctornnri'i 
aos t'\' C'ntua i~ nas obsen·acões fi
nni:;: 

l\las :mies d..- expor as minhas 
prupria::. idéia!> sobre o lipo ele ex
Pt'l it·nr 1a sucíal que estaria relacio
nado t'Oil1 a conversão â umbanela, 
pénso que :.c ria importante discutir 
r:1pidamentc as maneiras pelt\S 
qual;., v:irlos selures da sociedadr 
br:r:-;ill'íra tem reagido diante do 
c rl'sc;mcntli ela umbancla. e os mo
elos prlos qu:lis os sociólogos t(•m 
h'ntnclo rxplieú -lo 

I(C:t<"ão pOJIUiar 

O Go\·erno de São I'aulo 

O sovcrno de S. Paulo reagiu à 
lH.C·Hsifkar~lO da uml>nnda absor
,·cnclo-a :\ viela ln);titucional elo 
Y.:s t ado <·o mo a t ração turistica, 
<la!Hiu-llll'. a;.,slm. reconheclmen Lo 
o l'irial. Pnclcr-);P-in l':ugeri r que o 
governo dl' S P:lulo pPrcebeu u 
alrnçfto popular da umbanda e que 
um apoio ofirlal sl'ria politicamen
te convcnlrnt!' De f::~to. tal é u 
a til udr dr O J·:o.,t :ulo de S. Paulo. 



l!:n1 Nlllurlnis rcccnlt's l'l. :c jorn:d 
critirou severamente a atitude do 
14ovemo do Estaclo e outras ·' incor
porações" d~ umbnnda. Represen
tando a opinião tipicnmente bur
J.:Ilr~a. nrirmnr que "a lei não pode 
proteger a suprrsiiçilo rll'm a rr·rn
cllcc. assim como não poclt• auto
rizar o lmornlismo. o c;rimc c .1 

t·orrupção que normalmente acom
panhmn as práticas fetíchistns nO"
tcnciros. Admite-se. embora pe
nosamente. qur a ignorância ntri
iltra cfic:ici:l nos ''despachos". acre
di tando nos poderes de mandu 
<lP Exu Tranca-Ruas. Exu Veludo. 
Exn Quebra-Galho. Este mand:l 
nas matas. exerce forte domtnio 
sob r r as mull1cr·cs r as moc:ns. ln
r·it ancln-:ls a prrvr r·súo c ao aban
dono do lar. Ou Exu Pomba-Gir:-.. 
QUI' se encarrega dn.s vinganças 
Mas o que é impcrdoávl'l é qur 
:ts a ui orldades publicas sancionem 
com seu beneplácito a clemonol:-o
trla . o culto pérfido malévolo ui' 
santos rntôlicos dP r:unbulh:u!a 
rom entidades mlstiras. em rituais 
t•m qur o ch:ll'uto e a carhncn en
tram como elementos proplciató
rios! •· l O F.stado de São Paulo. 
1/4/731 r 11 . Neste r noutros edi
torial~ . O E<;t:tdo de São Paulo ca
rnrtrri7:1 a mnhnnctn cll' nrorclo 
rom o r~tereótipo ~rnrralízndo rt:1 
rla~sr média qne a vê romo um 
roninnto dr iciPias neri~osa~. em 
mr10~ de !1e~~0:1S !':OI'inlmrnte peri-
110Sas A rxi~ti•nria rlrs<:r estl'rPt'•
tinn nl'lrntiv'l tornn n'lo;sn t:\l'r!:l 
m:-ris rliflril ainda. nois temos Qllf' 
•·rronherrr o fato clr onr multo~ 
elos qnr ron~ultam o<: mPdinns ela 
111nhancln tlrvrm tnmlJpm r:nre~nr 
o rstprrMinCl. 

Os l!iSJIOS 

Num rccrnlt' rnront10 t'lll Bclu 
Horizontr. cs bispos ele Mina.~ 
Gcrnis consideraram rom certa 
aprN'nsão ::t redução dr suas con
grcg::tçõrs c. admitindo que esta
v:un prrdl'ndo srus fiéis p:na o<: 
trrreiros. resolvem analisar o pro
l>lrm::t. Uma cl!' suas conclust'lcs 
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lo! a dr que a dc:,ritualit.açúu cl" 
Igreja cat.ôl!ca tinha Induzido a 
prssoa!õ a prccurar satisfação rltua' 
noutros lugares. Como expliCt'.l 
Dom José Costa, "Chega dr acunw
lar armas para brigar. É precl • 
dl'sruhrlr P inr.orporar as l!:r:nic-a 
qw· f'l<•s tr•., umbanctista ,, t'lllJ>I • 
~am para atrair tantos adcprc •. , 
•Veja, n.0 250. 1973:57•. O :ll'tl).l• ' 
de Vrja que contém e!':sa afirmaç.l '' 
ncresccntn qur ··grande partr cl ... -
fiéis da umbnncla c do cnnclombi' 
sào cntóllcos que desertaram. dt• -
c:ontcntC'S rom o ambiente pow·" 
rmocional elos rituab da IgrC'jo d• 
Roma". 

E:,tOil pnrticulnrmente intrr,·.-sa
cto na alttuclt• ck~:.t•s l>i:-.pt>:- Jl•, q1;• 
:-.uspettu (Jlh ' l'lcs Lenham ·.ocado 
numa das razões tundomrnta is da 
intensifirac:i.o da umbanda, isto é. 
1(111' sr·u c·oinplcxo ritual r•xt.rr:m:>
DH·ntr mágico. s:ttil.faz ck algum:\ 
forma as aspirac:ões siml>ólicas dí: 
um l'Crto tipo de personalidndl' 
social Os bispos pcrrPberam qur. 
no seu caso particular. a dcsritua
lizncão recomendada pelo Vntican•l 
II. !r.n~r de trazer de \'Oita as 0 \'C'
Ihas de~:gal'l'adns. abriu na \'<'rdadc 
as porteiras. Voltarei a tocar nesrr 
ponto mnls adiante. mas cxamln'.!
mos prirnriro. embora brevcmrntr. 
algumas das lnterpretacões sociolc'J
gic·as ela lntcnsificacão d:t um
b:tnda. 

Os sudólugo~ 

A aborclagt'm de RogPr Ba~ticli' 
coloca o randomblé. a macumba t' 
umbanda srmpre do ponto de \'Isto 
elos estuelos afro-brasileiros. Ele re
laciona o crescimento ela urnbnncla 
à rntracla elo ne~ro num síslC'mn 
ele r lasse!<. I' interpreta. o fenõmPn,• 
romo !irndo !ilmultaneamcnte uma 
afirmarão de negritude c um <lt-
srio dr llllhlr socialmPntr e ser rP
ronhrriclo pelos brancos. Bao;tirte 
nflo coloca a questão cln participa
cão brnnrn na. umbanda Ido ponto 
dr visto elo nPe;m. os hr:m~os (flh' 
entram na umbanda concorrem 



p:n:~ :~tribnir-lhc statusl. a não ser 
11!1r:1 !:llp.Crir que. 11G C:lSO d:l 111:l
l'lll11b:t paulista 121. eles são rm 
-u:-. m:~ioria imigrantes europeus e. 
portanto. da mesma forma que os 
nrr;ros. mais ou menos marginais 
:10 sistema soci:ll. Lapassade e Lull 
•31 base:-.ram-se na argumcntaçã:> 
c!r Bastide para sua interpreta.::ão 
cl:1 nmb:-tnda no Rio de Janeiro r 
para as cliferencas que observaram 
t' ntrP os terrcirc;s das favelas e do 
n<;f:Jl~o Nos primeiros. a umbnnda 
i• clomin:1da por Exu. concE'bido 
romo clrus ela libr rtação e ela con
t r:-~-rnltnra. enquanto nos segundo~ 
:1 umhnncln é control:1cl:1 por "df'u
<r~ bons" ccmo Ogum. Oxalá r 
Oxo,.:;r. cult.uando-SE' a hicrarqui:l. 
a :-~ntoricl:-tdc c -a rcpressno. Infr
lizmrnte Luz c Lapassaclc levm.1 
!'C'u nr11:umE'nto longr demais. sugr
rinrln qur Exu rrprrsentn :1 mr
nwri:l dr 11111 pn!i:;:ldn <Ir rrbeli;'"t•) 
no'!!1':1 1 Palm:trrsl: mas o ponto 
rr11tr::tl ele sua tese é que a umb:m
rb rst:i srnclo gr:lcln:-thnentr :-~bsor
l'icl:l prlns 1':-tlorrs r o estilo dr vicl:1 
,;.-. si~trma . cnqu:-~ntn pt"QIIrnos fo 
ro)-< rl<' rrsist(·nri:-~ :-tincl:-t prrm:mr
<'<'111 n:1s f:-~,·el:ls. Este mciocinin 
POclr rxplirar o f:1to de qur o go
,·rrno clr S. Paulo tenha ofici:lli
;- :-~dn :-.s festas de Oe:nm r Oxossr 
r n::io. por exemplo. Exu. e qur este 
últ inw ~<' ronst.itn:l num vrrcladrirn 
a n:'d rm:1 para a Crnsura Feclcr:-~1 r 
:1<:: FNirrncões Umbandistas. 

l\1:1S :-~s cbscrv:tcões d<> Bastic!e. 
Lm c L::tp:1ssadc ~ntes dizem res
peito no simbolismo politico da 
mnlJ:-tncla. c não oferecem inter
prct :leões sobre as pré-condiçõrs 
~or i::tis ele su:t gênese e -nccitac;ão. 
uma :-.reitac;5.o que ele modo :tlgum 
r rxclnsh·a nos negros. aos ma rgi
n:tis. ou ac;s pobres. Outn1s estudos 
1rntaram trazer algumn luz. mas 
snas tcsE's não foram romprov:tdac;. 
Assim. Cam:trgo afirmn que n nm
banda rresce na medida em qnc 
satisf:;;: :1s nrcessidades de imi
p.r::tntE's no meio urbano. Mas ele 
n;io clPmonstra oue os migrantes 
nrrr~sil:lm ser integrados (princi
palmente porque não consegue de-

finil· o que entende por integra
ção l. nem tenta explicar pcrque as 
Jif'Ssuas escolhrriam ser curadas t' 
integradas por uma religião com 
características tão especiais quanto 
est:1. Da mesma forma. Willems 
afirma que a umbanda é um fenõ
mf'no urbano. relacionado com a 
mudança social. sem fornecer qual
quer pista das razões pelas qu~is 
um:1 pessoa escolheria a umbanda. 
outra o pcntecostalismo, outra o 
espiritismo. 

Portanto. o probli!ma permanece. 
Como explicar que no Estado de 
S. Paulo. que provavelmente repre
srnla o múximo que rxist,r no Bra
sil rm termos do moderno capita
lismc racional, seja. tão grande a 
p:trte da população urbana atraicl:-t 
por uma religião altamente ritua
Jiz:-tda f' ctesacrrditad:l pela ideolo
p.i:l dominante? 

Prnsn qur sr pock rnron Lra r 11111:1 
resposta plaustvcl par:-~ csln, ques
tão através das pesquisas recente!; 
sobre :1 significac;ão social do ritua
l ismn. r por rsl n rnzão gostaria de 
volt:lr :1n rlrro catcilico romano 
qur. como sugeri -:tnlcriormentl'. 
parecr ter sido mais feliz que os 
soriólogc;s. ao apontar o fato cru
cial de que :t umbanda preenche 
\illla, 1:-~cnnn. rihwl crinàa pela im
plemen tarf\0 <lns rccomend:tcõr.s 
ser.ulariznntrs do Concilio Vati
cano II. 

O Secretariado Regional Leste-I 
cl:1 Confrn;nri:-t dos Bispos do 
Rr:1s il. num folhE'to lançado r<'
crnt rmrnte. f'Xpõs S<'H Jli:'OS::tmento 

"Grande parte dos fiéis da 
Umbanda e do Candomblé 

são católicos que 
desertaram. descontentes 

com o ambiente 
pouco emocional dos 

rituais da Igreja 
de Roma." 



1-.obre a macumba. cnndoml>lêe e 
11111 banda. L>csejo a~smnlar cspc
ciahnrntc alguns comenlânos fei
tos por Frei Raimundo Cintra. Ele 
indaga: "donde vem o êxito, o su
cesso da macumba nos meios popu
lares brasileiros?" 1 CNBB. 1!)72-521. 
::,ugerindo que "uma religião de.:;.:;e 
t•xito está primeiramente na comu
nicação direta no uso dos meios de 
expressão. na parLicit}açào da as
::,cmbléia. onde a participação e 
total 1 . . . t Os babnlaõs c ns ialo
rix:is têm um grande senso de 
adaptação ao ambiente. Só falam 
a linguagem compreenstvel e fa
'l.Cill ~cstos coutprcen~ivos para seu 
povcJ. Ora, sabemos que na rch
~iosidade popular o pvvo qurr. 
~osta de muita lu\': e múl\ica. de 
ludo que ê vistoso. de lUdo que 
:Jparecc. Os terreiros são enfcit<~
dos au 14oslo popular . rart.amrntr. 
,. a mú~o.ir·a 1 amhélll aj uda :lltllt:h• 
povo c exprimir a l>Ua pclic;ão O'J 
a sua súplica. c evidentemente cem 
at.abnqtws"'. A I~rcja. exor ta Frei 
Raimundo. deveria dar mcno~< 
atl•ncún aol\ l\CI'IllÕI'S, c ma is a:. 
"noniws do culto. para rr~>ponder
mos às muitas necessidades au!.ên
licas desse povo" ICNBB. 1072:521. 

Mai.:; para o fim do texto, são 
rolocad::ts mna série de sugestões 
que refletem . em sua maioria, a 
preccupação com a rc-riluali:tução 
lia Igr('j a Romana. Por exempJ.), 
"não dc·:enamos revalorizar certas 
formas de culto como as procissões 
c o uso de ima~ens?" tCNBB. 
1972:G5t . Os bispos reconhece111 
que a umbantla não ê mais tse al
guma vez jã folt um dommio ex
clusivo dos de:;cendcntes africanos. 
r que ''havcna que cnnsiderar-sc a 
quesl,âo da expressividade litúrgic:t. 
menos cm função de fatores r;t
riais negro.:;. do que cm função ela 
senstbilidadc popular tomada cm 
geral. r ... l Notam-se formas do 
Upo das procissões. do culto do.; 
Santos. das ladainhas. da incens::~
ção. elo acompanhamento rítmico 
dos cantos ... " tCNBB, 1972:GG!. 

Em ou~ras palavras. os bispos 
perceberam que o esplrito do VaLi-

:~;; 

l"ano II só deveria ser aplicado d e 
pois de um estudo cuidadoso do 
meio social em questão. Atê agora. 
c Vaticano II tem significado de--
ritualmente. porque ele represl.'nta 
o que foi supostamente tomacl•) 
como necessidade da clo.sse média 
P o que foi considerado mais "m<'
clerno"" 1 a maioria dos proprio~ 
l'iérigos tem uma experiência soc1a1 
de classe média I: mas parece trr 
firado claro que embora a de!iri
tualizac;ão possa ser adequada para 
I'Ct'los meios sociais e certas expe
riências sociais especificas. ela nã:> 
pode ser invocada cm outras situa
r·iil'l> úndc a estrutura social ext~i
na uma forma de expressão reli
I!IO!ia mais ri tu::tlizada c mágica . 

Este mesmo problema foi recen
temente abordado por l\lary Dou
,::las 141, que estava lntere:nad:.. 
r r os t ipos !11: cxpcricncia social (lU C· 
r·wJdUttriam à ntualização c .l 

anli-ritu::tlizac;üo, partindo da Ol)
~crn\çãu cl1• qu~: as reformas real!
Y.a<.las depois elo Valícano II n:iJ 
livernm sucesso cm lodos os sclllrc' 
da plJpulação. c menos ainda na' 
m::tis "tr::tdicion::tl~>". Douglas mo.'>
tm Que a tendência de cer tos cle
ri~os a "afastar seus seguidores da., 
<•xprcssões mágicas e tra.:ê-ios para 
uma forma superior de culto, ar~u
mrnlamlo que o cvnformismo n
Ula! não ê uma forma váUda ele 
l'ngajamcnto pessoal c não é com
patJvcl rom o pleno desenvolv. 
mento ela personalidade; e também 
que a substituição do conformismo 
ritual pelo engaj::tmento racional 

"A Umbanda preenche 
uma l~cuna ritual criada 

pela implementação 
d~ recomendações 

secularizan tes 
do Concílio 
Vaticano II." 



clara m.11s stgll lftc:tcão as v1cla" 
t•tistús'' tDouglas.1970:4t .IUilCIOna 
pcrfl'itamrntr para aqurlcs que 
"rstão .se~;uinclo a corrente ela se
ruJa rizarão. .i un tamcntc com ou
ll'os l"etorcs elas classes méclins que 
l>ll~<l':un .i ust i ficar suas vidas na 
tt•nl:-ativa dr sal\·ar os outros ela 
h>mP r cl:l utjustiça·· t Douglas. 
, Hl70'7 1 !\la:> tais alitltclc-s têm 
nngem mmw cxpcriénci:-a social es
P ·rlfirn. "existem experirnci:\s pt!:S
~uais que incl uzcm as prssoas cm 
nnssn sucírdaclc ii just ificarft'l 
a t r a ,·és ele bons obrns" 'Dougla;;. 
1!170·It. P:tra outras pc:,sons com 
1' XJH'I'Icnri;ts sndais li i frtTill rs r 
mab clifll'il adular o estilo da anll; 
nt ualiznrão: ·•cxlslc uma granel·· 
tlcfa:>agcm t•ntrc as ncccssictaclc:; 
t·onscirntes elos clérigos. profess0-
' rs r csrrilorl'l>. r as nrrcssiclac\N' 
flaqut•!rs pnra qtu•m rir~ prel!.am. 
t ll"lll.llll l' ('S!'f\'\'l'lll" 1 OOIIJ.tl:t>o. 
1!170 :7 1 Em uulrns palanns. o qu<' 
r rilunlmr ntr snlisfntório pnra a 
1 xprrit'nda sneial intrlcct uni rl:l 
rla~:.t' mécll:t. n;·ltl é nt•crssarianu•n
tr rompall\'l'l t:nm a experiência 
,·ortal clr outt os !'~tratos soei ai~ 
<.:nnlinuandr.. Dnut.:las proc·ura d<'
nwn~trar que• a ntuallzaçi\o c a 
111:1!!1:'1. r a icll•ia <ll' que o prcndn 
:-t• clrfuH' por atos tormnb clc:-w1-
:tntrs 'por c·xrn1pln. nf\0 nbstcr-sr 
clr rarnt:' n:~-; scxtas-frirnst. :>fio 
dt•mcnto,; que temlcm a aparrr<'I 
t'nclr a:. rrla<;Ôl''> sociais são r!gida
mt>nlc eontrt~lacta:. pelns noc;ões cll' 
l!rtlp"s e catcgori::t!.. O nnti-ntua
li~mo c a ant1-magia. c a iclêin clr 
qur o pecado ),(.' clcfine cm trrmn,, 
ck t st;ulo~ mc•nlais pnrtir,ularrs. 
:-.ãn rlemrnto:-. <~ssociados a r<elaçõe~ 
~l1CI<li::. fracnmentc e),trulnradas: 
,.ituac;:ôcs ondr as pesson:-; não sã.) 
tfw rigidamcntr eontrolnda!> por 
~ntpo:, r c·nteg.crins sociais. 

'"' hipcil\•;,~•s ((,• IJ0UJ::i:ls ~<t• ha
~t'in nt num tuakrial ctnogratlcu 
c·uld ncJo,.,:mwnlt• :.l'lcl'ionactn_ c·omc,, 
]'tlr t'XI'IIl]lit>, ll (IIII' M' rl'!t' rt• a nr
galliznÇÚO ~oc•al elos plgntru:-. c!r> 
Con!!O. Eln 1b~er,·n que os plgmeii), 
~;10 IJa,ir:nlentr anti-ritunllsla•. 
llll ron t rn~ tt• l'lllll seus v ízmhos 

a~rirultorr~< Baniu . CUJa rcligt[lo r
altall!C'lllC lllualizada c tmq~H· :t. 
Enquanto a organização soei ::ti elo~ 
pigmeus é cxt rl·mamcnte fluida . 
rom muito pouca ênfase nus cate
~orins sociais r com agrupallll'll tu.• 
~oc·ia is frac:II1H'Itlr eslrulurnclos. a 
tiu" :tgl'icultores r ngid:tlllClllC Ulll
da por lo(l'Upos t' cal<'J!,Orias O anli
ri lnalisnl(l dos piJ!,mrus l' an:'tlo~•· 
no ant1-rituali:m1" de I'Nlos setorcs 
inlrlcctuais ele rlasse me<lta das d
clatlr.~ europeias qur SI' cnr<..11t ran• 
c·acla vrz mnh;' rr~t nto-; prlos gru
pos r categorias svcinH. O moclci .• 
Cl~ Douglas l' r:.~rnr~:thm'nlc• du•·
kt·Imi :mo: da n·· :1 nrlh'lll ~IIHI>nll
c·a l'OIIIo 11m pmdulu da unl!'lll 

· social. n qunl. por s11a vrz. é nfc-
1 nela prloii shnholos que gera 

Por! an lo. c·um baioie nas <:olocLC
t·úrs dr Duu~ln:-.. pocll'l'-!oil' - ia Slll4r
nr !'OlHO os IJISpo:. dr Mina~ Gr
I':IIs. que· rxoclu <la l~.:n•ja Calulu·:t 
nu Brasil ,, :1 mtrnsil'it;::tcflU ela 
mnh:tnda estúo rclncionaclos ao 
fato cl<' qut• n nwio 1'oeial no qual 
()('CII'l'C'Ill ('S!'.l' ('VI'lll!IS privilegia O 

ritualismo c n magia Afastados ns 
.~antos. as (H'or•ssôcs c as promr~
sas da pr:lltca r:llolh-:1. :1 uml>nncl:• 
prl't'nrhc n vnzlo ritu:ll com sua 
prt>pria vant•claclr dr .... antos r pro
mrssas N0ssa l11pôtcsr. portnntP. 
& ele (111<' as pc.,son~ qur deixam a 
li!I'CIII Cali>lira para seguir -n 11111-
l>:tncla lrm u111:1 rxpCI'íéucin sm•inl 
ftll'l<•ntcntc I'Onlrolacla por j'!rupo~ 
:..urinis r r:tlrp;o nas r. por js!,O, dr
mandam 11111:1 t•xpcni'ncia rcligiosn 
ritualizacln . 

Mas ~ a rg11mrnl :w:1n aincl:1 rsta 
multo :ll>strata. Focalizemos um 
pour-o mais clr pNtn n natureza dr) 
ri tunl r da doutrina da umbanda. 

l l1uhanda - <·u:.mologia c ritual 

DiM'Hiind" n:> clifrrrm;!ls cslru
lnrais entre a umbancta (' o pcn
ll•t•oslalismu. Willt:'ms aponta o fa
lo lmporlantt· clr qur. romo n ma-
1'111111>a. :,ua prcclt:'ressora. "a um
bnncla se clcscn\'nlveu pela proli
lrraci"to ele tcntros locais que ad
quinram autonomia antes dn c xi ,-



ténc1a de qualquer organizacà•> 
trai. 1 1 A integração só se tor-
nou po:.sJvcl na mrdida cm qur 
os lideres locais se dispuseram .1 
dC'Iegar pelo mencs algum poch'r 
a uma organização mai~> ampla:· 
tWillems. l!l66:22l1 . A lndcprndên
cia rstrutural dos vúrios centro:. 
de culto se rcrlctc mtma indepen
dência similar qu::111to ao contcüdcJ 
ritual c doulrin:irio. Num certo 
srntido. as diferrnças rntrr um 
{trupo c ou tro srr\'Clll. c·omc; os to
t cns dos clf1s aust mli:H1os. para 
distinguir os grupos entre ~i. A'l 
mesmo trmpo. a existência <IC' clr· 
mrnto.'i d(' crrtH•a r prútif'a romttl t> 
a todos os grupos ê suflci<·ntc paa a 
srparar a umbancla dr outros gru
pos religio:;;os. Diante ctrsta imen~n 
complcxidad.e e heterogeneidade. n 
máximo que poso fazer nrstr brr\·r 
trabalho ê apontnr as 14<'nPralida
clr.'i qur Jo.Pjam rrlrvantrs par:1 mc
n h a aq:;11111Cnlaçáo. 

Hierarquia c t•all'!:ori a~ 

Embora exista um Dru.~ Mapr<.>m ' 
na umbanda. ele r. remo a maio
ria dos deuses africanos. um ocio
so. Os seres espirituais mais impor
tantes ela umbanda são <JS espl
rítos. concebidos como mrdiadorcs 
entre o homem c Drus. <' que dr
\'Cill ser invocados. Os csplrltos tia 
umbanda se agmpam. de acordo 
co com ratcgorias c funçõPs. em 
sete 'linhas·. que. por su:t vez. l>C 
compõem de várias "falanges·•. Essa 
organização para- milílar represen
ta uma preocupação com n divisà'l 
de trabalho c com a hierarquia dali 
relações de autol'icladc. 

Tais noções c!C' hierarquia e au
toridade emergem rlaramente n•l 
contexto ritual. quando as cntid~
dcs espirituais "baixam" nos seu~ 
respectivos mecliuns. Vários autorP~ 
chamam atencão pnra o modo pe
lo qual os mediuns em transe r!'· 
p resentam ficlmcn!C' os padrõc~ 
ele comportamento elo C.'iplrito pO!' • 
scsor. de acordo com a categoria it 
qual ele ou ela pertencem. Emborn 
cada csplrito tenha uma identida-

l.~ pe:.:.val que o d 1:.tmguc clu., uu · 
li u:. c:.pllllu:. a a me:.ma 111111.t c 
1a1an~~, c cmoora o;, 1111 U1Uib 

lllUI\'Juua lmentc actotem um e:.tl•u 
)JIO)IIIO. cada CSJ)ll'llO. CIJll't':,Clll:tUú 
pu r M'll mcdnnn, e Jmcotatamcntc 
Hlcn Lili Cá vcl como pertencendo a 
llllla catc~oria especuicamente. A:.
~> 1111, Pai Joaquun, por exemplo, c 
.tnlc:. de tudo e principalmente uan 
· t-'n•to VeliH:/, caracterizado pela 
po:.tura arqueada dos \·elho;; e pela 
nunuldadc. Ele se de::.tncara ele ou
tro:. Pretos Velhos por idw:.:.lllcw
lilas pessoais. 

Luz. que também apontou o m .. -
clo (ll'lo qual o ritual da UuaiM11da 
e:,.tlta as noções de hierarq1ua c 
autcndade, chega ao ponto oe su-
1-!<'nr que 1st o reflclr o ·a pai clil'J 
Jdcologico de Estado·. "São essa~ 
praticas que asseguram a rcpro
uuçáo elas rrlações sociais auton
tac•as c· lucrárquicas. que pnwuralll 
asM•gurar ao nlvel ela lula de cla:.
~1':-.. no caso da formação social 
brasalcira. cl :-. tatu:. ela dcminaça:) 
ela IJUr~uc:.la hranca sobre o prol!.
tanado negro c mestiço" 1 Lux 
Hlí2:8í•. Voltarei mais tarde a r:;t:t 
ltt trressantc interpretação: a •r 
aqui. é necrssário apenas enfatiza·· 
que a uml>anda dâ uma imponán· 
tia especial as noções de htcrar
quia r :1ntoridadc atravê!l da ma
nipulação de certas categorias d e 
esptritos. 

A it.lda 1lc fronteira~ 

O ritual da umbanda esta \'úl
tado. cm grande parte. a manlllt'll · 
c:;áo ele fronteiras. O espaço ritual 
e nitidamente demarcado no solo c 
relipeilado através de atos espect
ficos e observância da parte dos 
qur entram ou saem dele. Quanc!o 
os ntuais se realizam no mato ou 
na praia. o primeiro ato ê demar
car o espaço ritual. geralmente 
rom o uso de estacas ou cordas. 

Outras provas da significáncia 
da manutenção de fronteiras po
(tcm ser encontradas nos ·pontn.; 
riscados· c nos rituais de 'dclicar
rcgamentn·. na ênfase dada ao 'fe
rhar o cc;rpo· para C\ itar desgra-



•·a.,. t' na localttac:ào do ~;antuan-> 
clr Exu. cx:ltamrntt' na frontctr:l 
rntn· os mundos ~o,crula r c sa11rado. 

:\J.tgia a l'U rlo Jlrazo 

Taln~t o t ra~o mats aparrntc c 
l'~lll'C lftco cln cosmologia da um
handa seja o <lt' que t'ln t>slà pou
c·.:; prl'orupada com mtt•rprelaçôc~ 
a lr'•lll!O pazo. I'Oitando-sc Qll:ll>t' in
l<·u.•n;e-ntr J':lr:t a sohtrito ime<lia-
1 'l cll' problemas rollcllanos Em bo
I. rxhta uma ll'tHii·ncta rrc-~rt'ntc 
.1 lllt'•lrporaráo das ltll'tas de Allan 
1\:arclrr sobre a t'\'olurüo gradual 
cln t•:-plrito ,. as rrlnc·:nnnc;ilt•s su-
1'\''-'ll':tS. a mntLorla elos t•c•ntros dl' 
11111hancla declicam suns alivídades 
a rcl'oluç:·w ma~:trn dr problcmns 
t'•'tH'rl'tos Mrclhtns t'lll I ram;l' dio;
,.,,, rm os Jlroblt'nlas urp.t'nlt's elo.; 
CJIII' l'it'r:un ronsult:\-los r prrsrrr
' rm "oluc:ões r:~ pielas. t:mlo prla 
mnnipulacão dos esplrllos. com•J 
pl'lo U!'O dt' vt'las. defumacõt>s. pas
"'" h:~nhos. t'lr f\ própria r~'léncia 
ci:1 m:u~ia a rnrto pm7.o r o tcrmo 
r.rnt>rico 'clC':-pacho' QIIC' I :unb~m l' 

u:'af!n rm outms contrxtos ela víc!.t 
hr:lstlríra onclr :1 lll:lJ!i:t Jl:ll'CrC'rin 
" "~' ii prime-it'a vista mt'nos apro
pria<!:~. isto r. 110 rxrrt'lrio elas 1:1-
ll'fao; IJurorr:'it ii' as Fal:lrrmos dis
"!'. mal~ adi:~ntr. 

Tr.111~C 

0 ft'IIOIIII'IIO do tr:lliS(> t' fllllcl:l
llll'lll:ll para a umhanda Alnbuiu
.,.r aos csptrilos d:~s v:iri:~s lmhas 
c• falanl!e·'> a raparídadc de dt''>C<'r 
~nht r seus mt>diuns escolhido:;. 
;III :11 es elos qunis E> Ir:> podrm co-
1111111 íc:~r-st' vt'ri.J:~ hnt'n tr com o~ 
fir•' l\ltuto~ autores di~tlnlluem 
t'ntrt' o 'lr:tn~c selvaf:\Cill' e o 'tran
).' contro lado' t61. o primeiro ~e
r:~lmrnte prt'rrde-nclo o sr~undo. 
Quando um mrclíum ral 1'111 t r:lll1>f' 
pl'la primeira ve1.. o <.'~>lado d" 
t r:~nM' trncle- :1 ser violrnto <.' in
controlado. No entnnto. rom o pas
",r do trmpo e uma ct'rt:~ dose clt' 
'inch,ntrinac:ã l'. o rstadn clr t r:tns" 
t' progrc>Slih·:~ ·m•ntr rontrolaclo. até 

que o mcdtuJJt l>t' torna capaz dr 
rntr:tr cm lr:tnsc no momento prc
CIMJ d:l :.eQUt:IICI:\ ri tua! e de rc
Jli'C~>Cntar rom cxalidão o esplrito 
po:.l>Nil>Ol' Como oiJscrvou B:tsll<le. 
" A rrisc mlstlca nfw é uma slmple~ 
crise: é por si mesma um riLo, um 
pouco mab violento do que os ou
tros porém :,cmprc controlado, cm 
qur ~c t'nqua<lra rm toda uma sc
QUl'ncia ritual' • B:tslide. 1973:30..!1. 

Em outr:ts palavras o transe 11.1 
umi.Janda n:1o é nem patologtro. 
romo prnsal'a Nma Rodrigues. nt'lll 
sr da :10 at·a.,o f: rigoro:.amentc 
rontrola<lo r cbt•clccc a p:~drõl'~ 
I.Jrm t'Sl:'lh<'ic•c·iclo~> Mais :und:t. cl.t 
mrMua forma Cflll! :ts fronteiras fl
sír:l~ silo rlar:mwntr demarracl:ts. 
i:~miJrm a passn~cm C'nlrr n 
l'staclo "n<ll'nlai" c o rsladu clr 
lran:<" segue n lll<'Smo prinrl
pio. N:"to h:'t m:~r~em n dúvid:ls l>O
I>rc· ~r um ntt•climn rsl:'t ou não r111 
I l':l lhl'. J.i que• :1s c•nlradas e salda!' 
~ão rlar:tm<'nlr ritunlizadas. "Exis
t r 11111 modo apropriado de t'nlrar 
I' "air do tr:~n:;t'" r:>rrrvc Leacock 
sni.J1r o B:~luqur t'lll Bclrm: "o m~
clium clt•l't' rair. 1'111 ambos os r:~
sos. mas nunra torar rt'almC'nlr o 
rh;io Qu:~ncln o l'spírito chc:za ou 
":li. o mrdium ele-v r a joelhar-se 
rnm o rorpu rf~ído c inclinado pa
ra t rãs. r dt'Vt' sr r ampa melo por 
:1lr:um elos parlklp:lnle:;," ILC:l
rork. 1!166 :3) 

Em sumn. n lrans" na umbandn 
n:'to é 11111 é•xt :~-;r idiossincráliro É 
uma ativiclaclt' alt:~mrnte rontro
l:~da qur traz para n terra. sob uma 
forma t:~ng!l·rl. a or~"tanizaeão pa
ra-militar dos rsplrítos a que já 
no~ reft'rimos 

Dr tudo o que fot resunuclamenlr 
c•xposlo. r.-,pem que tenha !icad() 
cl:~ro qlll' n Umbanda ê fortement,e 
ritualizada listo quase n:io precisa 
:.e r t'n falizadoJ. cullun categorias 
hi<'rarquit.a<las de csplri tos, dá es
pt'cinl atcnçfto à manutenção sim
bólica de fronteiras c tenta cons
tantemente manter o estado de 
transt> sob controle absoluto. 

Esta <'Uillhinaç:'to de traços ln
clir:tria ii primeira vis ta. que :1 um-



"A Umbanda representa 
exatamente 

o sistema simbólico 
mais apropriado 

a pessoas cuja experiência 
social seja fortemente 

controlada." 

banda rcprrsrnla ex:llamcntc 11 

sistema simbólico m:-tis apropriado 
a pessoas cuj:-t cxperi(•ncia social 
seJa fortcmrnte controlad-a: aque
las cujas relações com outros mcm
IJros da soclcd:-tdr sr hasclam fun
dam!'nlnlmcnte na manipulação de 
cate~torias conhecidas e sagradas. c 
na observância de certns frontei
ras bem definidas qur delimitam 
ngrupamcntos sociais importantes. 
Poder-se-ia sugerir também que a 
visão mágica ü curto-prazo do 
mnmlo. indica qnr :1 experirncia so
cial dos umbandistas tende a en
gendrar uma impossibilldadr dr 
p<>rcebPr a continuidaclf' temporal. 
seja :1 rrpclicão ciclica ela estrutu
ra. seja o desenvolvimento histó
rico progrrssivo dns novas formns 
sociais. 

Port:-tnlo. di' acorclo com minha 
hipótese. os nmbandi~>tns seriam 
pessoas cuja vida social é determi
nada por cntegori:-ts e J!:rupos e cu ln 
experiência social dificulta a per
cepção dr uma lógica rncional. 

Parece que a minha hipótesr 
contraria o pensamento -aluai so
hrc a umbandn. tanto da parle da 
ideologia domin::mte quanto de 
certos cientistas sociais. ambos 
tencl<>ndo a definir os nmbandlstas 
como 'marginais' desprovidos dr 
ancoragens sociais. De acordo com 
Cnmargo. por exemplo. os umb:m
hanclistas seriam migrantrs r ou
tras prssoas que estnri:un perdi-
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das diante da rápida industriali
zação recente do país. A uml>and:\ 
serviria para 'integrá-lo;,' no meio 
urbano. Bastide. em seu recentr 
tmbalho sobre a :\lacumha Pau 
li-.la. sugt>re que os macumbeiros 
brancos são imigrantes recente
mente chegados de países euro
peus. "Ademais. sobretudo na pr!
meirn geração. o imigrante mal 
armado para a luta pela vida. niio 
mais lendo como apoio os quadro~ 
sociais de sua cultura. passa por 
11111:1 crisl' moral dolorosa. Se é ver
dade que o nosso eu ê. em grandf' 
parte. uma construção do meio so
cial. a auscnci:t do meio origino! 
produ.-. uma desagre~nciio pnrnlrla 
d:l p('rsonnlidadr. O imi!!rnnt(' ,, 
:~ssim pr<'sa do espiritismo I' cln ~ 
srltas religiosas. somente n!i Qllnis 
podem fornecer-lhe q11ad ros no
vos. a r.ujo redor possa tornar :< 
('Onslrlli r 11111 cu•· fBastidc. I 973: 
2031 . Willems usa um argument•J 
sim i! ar. sugerindo que não a pena~ 
a ttmbnndn. mns também o prnte
cost:~lismo c o rsplritismo oferrcrm 
no migrnntP rural "a cmortunltl:lcl" 
de reconstruir sua comunidade pPs
so:~l" IWillems. 1966:2251 Infeliz
mentp as nfinnações destes c;oció
lo~tos m"\o ti>m fornecido critério<; 
rirntifiros c embom sej11 posslvrl 
clrmonstrar que a umband11 . entrr 
outrn.s colsns. contr!!mi renlml'nt<> 
para que al~tuns migrante~ r•trais 
participrm mais plf'nnmente aQ Ja
dQ de outros citadinos. aindn os
sim nfto lrrlamos uma rxplirarãn 
sobrf' ~ presenca ele uma reliP,ii"in 
tão mtrnsamrnte mágica nns cl
clndPI' brnsil~iro.s. 

Se estes sociólogos estão certos 
no afirmar que os umbandistus 
são. no seu todo, negros e migran
tes brancos pobres. preocupado:; 
em adaptar-se n.o meio urbano. de
pois etc ter sofrido as conseqücn
cias supostamrtnte dramáticas d~ 
uma mudança do campo para a 
cidade. então minha hipótese não 
deve ser mais sequer discutida. 
Mns teriam eles razão? 

Antrs de mais nada, não conhera 
nenhum trabalho cientifico publi-
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C'::tdo que demonstre que os um
b:mdistas sejam. de falo, migr:m
tes recentemente chegados à cida
de. ppssoas abandonadas e de 
algum::t form::t 'marginalizadas'. 
qualqurr qur srja n fGrmn de ava
liar '':;:<:l I'Ondil;::w. Em outras pn
la\'ra~. n:-to ha nenhuma evidência 
real suficientemente convincente 
para demonstrar que os umban
àistas s:io pessoas que estão possi
,·elmente em busca de in tegraçilo. 
Na \'erdadr. os dados sugerem qut' 
a maioria dos migrantes nas ci
dades entram numa rede ele re
lacões sociais pré-existente tfre
quent('mt>nte baseada no p::trentes
l"O' e que os umbandistas não são 
E-m sua maioria migrantes recentes. 
Os rt'::ult adM iniciai:; dn tra.balllo 
de Yoshiko Mott. em Marllin. su
gerem que os umbandistas não são 
mi!!Tnntrs. d:t mrsma forma que o.~ 
ci:tdoli de Anaiz:t Vcrgolino. cm Be
IE'm. Minha própria pesquisa em 
Campinas está mostrando resulta
<ios similart's e. no caso de Reci-
1t'. V:1ldcmar VaiPnlr obsrrvou qur 
":t umb:tndn recebe cada vez mai,; 
filiados dnc; classes média e alta. 
<" as sancões sociais contra ela ,;;r 
c>sfnrelnm no ponto dt> padres e 
lideres rntólícos freqi\Pntarem te:·
triros st'm SI? etwNgonhnr disso" 
•\ 'eia, 250 1973:581. 

Port:mto. se a Umbanda não é o 
domtn!o exclusivo dos migrantl's. t' 
se é praticamente impossível defi
ni,· objt>tivnmente a marginalidade 
~O<'i:tl. c.:.mo poderemos rontinuar a 
:'.<'eítar rxplicações sobre o cresci
mento da umbandn bnsPadas em 
tais concepções? Se :-~ssim fosse. 
tt'l'íamos que ir mais além. à cata 
clt' \·nri:\\'l'is que dt-ssem conta d~ 
nresenca de empregadas domÉsti
ras <' professorPs universitários. rll' 
rnmcrcinntes l' pedreiros. A idéia 
QUl' estou propondo. isto é. que as 
pC'ssoas :t tr:udas pela um banda 
anresentam romo trnco tinico co
nHtm o fato de st-rl'm ri~idnmente 
rle~ermínndns por categorias e gru
nos sori:tls. embora C'Xtremamentc 
rlifiril nr st>r substnnth•ncln. cons
titui nPin mPno~ llnl!l nltPt·n:~tiv;~ 

vinvel às interpretaçõrs funciona
listas \' tgente. 

Tenho a impressão de que esses 
c ri tétios st>riam preenchidos por 
um tipo de pessoas cujos campos 
rle l'S<'Olhn. são cxtrrmamente li
utilado:; P<'l:-t socit>dndc. tanto cm 
t1•rmos de relações pessoais. quanto 
de acão social. Elas se caracteriza
riam· por um tipo de rede social 
rrl"trito n pessoas recrutadas na 
base dr s•atus '-atribuldo'. em sua 
maioria parentes. e essas redes 
lcncleri::un n fechat•-se de tal forma 
l'Obrt> si mesmas quC' resultariam 
em ~rupos relativamente fech-ados, 
c'f,m uma conseqüente ênfase nas 
frontE.'iras sociais. as quais encon
tram sua expl'essão ritual nas 
fronl<'iras ronscirntes da uml:xln
dn. Quanto à sua visão a curto 
prazo dc, futuro. e11 diria que tam
bém são pessoas com uma visão a 
cur~o prazo do passado C' com uma 
c>xperirncln restrita da continuida
de. tanto ciclíca qu-anto desenvol
vimentistn. Seriam tipicamente 
pr~so:1s com pouca ou nenhuma 
C'Xncri!"•ncin de mobilidade social. 

Embora tais pessoas possam ser 
cnrontradas em todos os nlveis da 
C'Strutura social. é mais provável 
Qllt' a maioria esteja. entre os cita
dinos r<>lattvamcntc bem estabele
cidos. comprimidos pelas pressões 
elos grupos sociais e categorias. e 
qtw por uma razão cu outra. não 
têm outro rPcurso, r pouca espe
rança. de melhor-ar sua sorte a não 
:-;rr :-~traves de meios mágicos. Tais 
pessoas não precisam ser necessa
riamente de uma primeira geração 
dC' Imigrantes: na verdade. é mais 
nrov:\vel que sejam dC' Sf'gunda OU 

INrcira gc>ração de imigrantes que 
se virnm encapsulados no mundo 
frr·hado C' inevitável dos pobres ur
b:tnos. 

Se mru raciocinio está de algu
lll:'l forma correto. segue- se que os 
adrptos do Kardecismo espirita 
serão pessoas com uma experiência 
~Jcial bastante diferente. As ses· 
sõcs kardecistas são nitidamente 
:-~ntimú~icns c relativamente desri
tualizadas: a doutrina não diz res-



peito a soluções mágicas para pro
blemas cotidianos. nem a perigos 
automáticos, mas se refere à evo
lução inevitável do individuo que 
c. ele mesmo. responsável por seu:; 
sofrimentos e alegrias. A teoria das 
reincarnacões sucessivas. r.vm n 
movimento dos csplritos de um 
status social para outro, c de um 
planeta a outro. implica nvma vi
são a longo prazo do futuro. P. o 
fato de se crer que os espíritos Je
vem evcluir e nunca regredir. im
plica numa visão essencialmente 
otimista do futuro. pelo menos em 
termôs de mobilidade social. Além 
disso . como os kardecistas acredi
tam que o mundo está evoluindo 
na direcão de uma utopia. oode 
os grupo·s sociais e as categorias -;c 
fundiriam numa única sociedade 
homogénea, onde desapareceria~n 
as divisões sociai se onde se tena 
uma llngua comum (Esperanto >. 
isto indica que eles seriam J?essoas 
menos pressionadas por grupcs so
ciais e categorias. com redes so
ciais m:1is frouxas. com um campo 
de escolha mais amplo para a ação 
~ocial e com uma experiência de 
mobilidade social racional. Seriam. 
em outras palavras. as pessoas 
mais aptas a reali?:ar com sucesso 
os modelos de trabalho diligentP . 
rr:lucação e adequação ética. traÇO" 
fundamentais para o êxito do ca
pitalismo em geral. 

Dúvidas finais 

Infelizmente minhas sugestõeo; 
não passam de tevria. com base nos 
poucos fatos disponíveis sobrE' o 
ritual. doutrina a estrutura social 
da umbanda . O fato de que as res
postas aqui suger idas sejam de al
J!Um modo diferentes das demai;;. 
significa que ainda há um longo 
caminho a percorrer. Espero . no 
rntanto. que minhas proposições 
r.cnduzam ao inicio de uma polé
mica. num campo de estudo que sr 
tornou rcom a honrosa excecãn 
de Lanassadr e Luz) . para cli?:er 0 
m!nimo . bastante tedioso. Da mes
n1a fOl'll1:l IPnrln rl<>c:Pnvnluir1n ,.,,._ 
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nha argumentação, desejaria con
cluir pela enumeração de algumas 
dúvidas importantes e chamar 
atençãc para o fato de que se cor
re sempre um grande risco ao re
duzi r a complexidade da vida so
cial às simples correlações por mim 
sugeridas. 

Isto me faz voltar às observacões 
inJctais sobre a natureza especÚtca 
da umbanda como conlrana não
exclusiva e extremamente hete 
rogcna lem termos rituais, dvu
tnnãrios e sociaisJ. Camargv prc
lcnu trabalhar com a heterogenei
dade da umbanda e do kardecls
mo, classificando os grupos de cul
tos num continuo. De minha par
te. como estou interessado pela:. 
diiercnças cn tre um poJo c outro 
1 ritual versus anti-ntualJ, achei 
mais cvnveniente adotar uma bor
dagem de tipo ideal. Reconheço, 
contudo, os perigos existentes. Na 
verdade. os grupos de cultos na 
umbanda variam enormemente. 
como também as formas de parti
cipação. Minha análise concen
trou-se nos a livos e pa rticipantes. 
que podem ser considerados o 
núcleo central da umbanda. os que 
estão mais intensamente envolvi
dos. Porém esse núcleo central de
vP. certamente representar uma 
fração m!nima em relação aos que 
consultam os médiuns da umbanda 
de tempos em tempos. E a grande 
maioria dos que aparentemente 
deixaram a Igreja Católica c fre
qüentam sessões de umbanda con
tinuam a considerar-se católicos. 

Provavelmente. o perscnagem rf' 
ligioso brasileiro mais t1pico é o 
cclético absoluto. cuja \'ida reli
giosa é uma bricolagem de um
banda . kardecismo. catolicismo. 
cartomancia. psicoterapia. etc. Este 
ecletismo religioso não refletiria ü 
ecletismo que reina nas esferas po
litica. económica e social? Consi
dpre-se o economista marxista que 
investe seu dinheiro no mercado 
de valores. participa das relações 
politicas c sociais. joga dinheiro na 
lotf'ria esportiva. etc . Ele burl a 
\:l t!) t;.• ..,,, ,...co f.n r• "' 1 .... - ......... ---- - --'-
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m.lt!ll':l ;1 rurto prazo, para s?brc
\'Jn'r llltlll st:.lrma que desa!Ja a:-< 
explicações raciunai!>, tanto para 
l'lr propno. quanto para os um
bandt:-.1 a:.. 

:\htlto:-. autores ccns1deram o 
Jlt:'m;:unf'nto mágico algo Inato a 
prr~onallclade brasileira. qu~se co
mo sr fos:.e herdado biologicamen
ll'. !\las este ensaio está orientad•J 
para a suciolo~;•a da magia .e c.u 
prdcnria interpretar a maglcah
cl.td(' c1:1 \'id:~ brasileir:~ em termo~ 
N•riO-\':-truturais. se é que isto c 
po.:'slrt:'l. Gostaria ele poder apon
tar Yarinveis que dessem ro t~ta. ao 
1111 ,;nw tl'lllllO da prollferaçao d :1 
\llnbancln no rontexto do qu~ se 
prl'l rnclr srr uma ordem economi
ra l':Hl:t \·rz mais racional. c elo au
nwnto :~la rmante de despachantes 
rujos clesp:~ehos ganham uma de
m:~ncl:l ncsccntc à mrclida que n 
burorra\'la sr í'xp:~nde. 

!\linha resposta preliminar a es
tas romplexas questões é que o 
Bra:-<il urbano moderno . s~ cncon
t ra clincltdo C'J\lrc duas eltcas co.~~
tr:nias. dc.is modos bastante dJs
' llll os dr conceber a sociedade :! 
:1~1r <ll' ntro dela. Dl' um lado. tl'~ 
lllO~ :1 é-tica do selí-m~de man. 
tmballlll intrnso rducaçao l' m~
hlhdadc soctal. De outro. a mant -

, 1 • •· ., .·, ,,,.~ /'HUI•• t:uulu•tu ,. ,.,,n 
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"Provavelmente, 
o personagem bras!leu o 

mais típico 
é o cclético absoluto, 
cuja vida religiosa 
é uma bt icolagem 

de umbanda. kardecismo. 
catolicismo, cartomancia, 

psicoterapia, ele." 

pltlaçúo srcrcta. a magia. c os sur
tos e falcnclas súbitos c incxpll
t•ú veis. A j unc:ü<. dl'Sl>as <luas ética~ 
chega. às \'czcs, üs raias do sut
rt'alismo: ou, pC'Io menos, é o que 
parece a um observador de rom 
No contexto dc tantas contradições 
ao nlvci da a<;iío :;ocial c económi
ca, não há porque surpreender-se 
ante as muit:ls conLrndições apa
rrnks da esfera religiosa. Noss.\ 
t:trefn consiste cm delect:i-las c 
decifrar sua significação, a Iim de 
d:u um pouco mais de sentido ao 
que B:tsl ide chamou de "caos em 
j!cslação" • Bastide. 1971 :44ll. 
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