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APRESENTAÇÃO
Atualmente, há uma eloqüente preocupação dos cientistas sociais
acerca dos intrincados processos e das relações que envolvem religião,
sociedade, cultura e globalização. Essa preocupação faz surgir novas temáticas e marcos de interpretação que se refletem nos textos publicados neste
número. Apresentamos aqui artigos sobre as relações entre catolicismos,
reflexividade, gênero e constituição de redes; entre imaginários políticos e
religiosos; entre pentecostalismos, política e audiência televisiva; e finalmente, entre budismos, ritual e terceiro setor. Objetos já com longa tradição
de análise nas nossas disciplinas acadêmicas, revigoradas agora por novas
abordagens e métodos de pesquisa.
Apresentando os textos selecionados, abrimos este número com a
contribuição de José Rogério Lopes sobre as relações entre sujeitos que
partilham religiosidades populares e “sistemas abstratos”, esses últimos
podendo ser definidos como saberes e fazeres associados à produção de imagens e vídeos pelos próprios sujeitos. Lopes examina como essa produção
imagética de festividades católicas populares está associada a justificativas
e estratégias dos sujeitos frente à modernidade, num processo reflexivo de
constituição identitária. Salientamos que há, nesse texto, uma discussão
interessante sobre o papel do pesquisador na constituição do objeto “festa”, e em como esse papel acaba sendo deslocado e ressignificado quando
as possibilidades de registro audiovisual estão difundidas entre os sujeitos
pesquisados.
O diálogo da diversidade interna do catolicismo com a modernidade
religiosa faz com que surjam formas de reflexividade relacionadas com releituras da trajetória pessoal, que podem expressar-se pela produção imagética
ou por uma prática corporal como o choro. Nicolás Viotti apresenta-nos
dados acerca de homens que choram em cultos carismáticos católicos em
Buenos Aires, e as projeções dessa exteriorização da descoberta íntima sobre
a biografia pessoal e o diálogo com as representações da masculinidade.
São evidenciadas, nesse artigo, as possibilidades de articulação entre religiosidade carismática e a sensibilidade individualista Nova Era atualmente
disseminada entre camadas médias das grandes cidades.
Ainda no terreno do carismatismo católico, mas desde um outro
ponto de vista metodológico, Lílian Sales nos revela as conexões entre
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 9-12, setembro de 2009.
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mensageiros e videntes de Nossa Senhora dispersas em diferentes lugares
de peregrinação no Brasil. A autora indica a existência de uma espécie de
“público” afeito a essa experiência religiosa que emerge a partir do diálogo
entre uma manifestação de religiosidade popular de tradição milenar como
as formas intimistas de sensibilidade religiosa carismática. Esse público, e
também os mensageiros e videntes da Virgem, circulam constantemente
entre lugares de peregrinação e constituem redes de relações que envolvem
níveis diversos de reciprocidade. De certa maneira, Sales sugere que essas
redes sustentam um imaginário compartilhado, que envolve saberes e fazeres
em torno das mensagens e aparições.
Ari Oro utiliza-se diretamente do conceito de imaginário, restringindo-o teoricamente e estendendo-o em suas implicações, no artigo que
escreve sobre as relações entre imaginários religiosos e políticos na América
Latina. Os dados apresentados são de uma pesquisa quantitativa realizada
em cooperação com o grupo de pesquisa canadense coordenado pelo prof.
André Corten. Uma comparação sintética entre diferentes países latinoamericanos é realizada por Oro em termos de comportamento político,
confiabilidade das instituições e representações acerca da religiosidade dos
entrevistados.
Política e religião, apresentadas teoricamente enquanto campos sociais produtores de formas de crer que se comunicam na ação de sujeitos
concretos, são abordadas por Carbonelli em seu artigo sobre a atuação
política de agentes religiosos evangélicos no conurbano (região metropolitana) de Buenos Aires. As razões desse investimento na ação política,
que inclusive era reprovado nos meios evangélicos em outras épocas, são
abordadas conjuntamente às representações do político expressas pelos
pastores. Carbonelli aponta como estratégias de acumulação de capital
político a inscrição territorial, o poder de convencimento e a ação social
desses jovens pastores no nível local, e encontra eixos discursivos que lhe
permitem relacionar dois rearranjos simultâneos na Argentina, nos campos
religioso e político.
As formas públicas de fazer crer, nos meios evangélico-pentecostais,
envolvem não apenas ação social e política, mas também a construção de
canais midiáticos gerenciados, em alguns casos, como empresas proselitistas organizadas para trazer o fiel de seu lar aos templos. O caso da Igreja
Universal do Reino de Deus é bastante conhecido nesse sentido, porém o
artigo de Swatowiski publicado neste número descreve a interação de uma
moradora da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, com a programação reliCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 9-12, setembro de 2009.
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giosa disponível a ela na televisão. A autora discorre sobre as razões pelas
quais essa mulher, uma “potencial conversa” nos termos de Swatowiski,
não participa e declara não ter nenhum interesse em participar dos cultos
da Universal, apesar de assistir seus programas. Trata-se de uma descrição
densa em torno de uma etnografia de audiência, que caracteriza em pormenores um sujeito social e seu entorno, e situa sua recusa à IURD sob
diversos ângulos.
Os dois últimos artigos apresentam estudos sobre duas formas diferentes de budismo no Ocidente, a partir de trabalhos de campo na Argentina e no Brasil. No primeiro, Catón E. Carini detém-se numa comunidade
budista específica para descrever a ritualística em torno da confecção do
kesa, a principal vestimenta ritual do Zen, e a importância da passagem do
kesa na ordenação do monge. O artigo de Carini caracteriza tal ordenação
como um rito de passagem, descrevendo as representações associadas ao
ritual e analisando a associação entre a passagem e a mudança da persona que
o simbolismo ritual afirma, com o consequente câmbio de papéis sociais
do indivíduo diante da comunidade.
O artigo de Suzana R. C. Bornholdt, por sua vez, trata da inserção
da Soka Gakkai International no Brasil, que, segundo a autora, é caracterizada por uma ambigüidade de discurso e ação entre Organização NãoGovernamental e religião. Esse movimento leigo, surgido no Japão em
1930, buscou introduzir-se no Brasil, ao longo da década de 90, através de
uma estratégia que a princípio poderia parecer pouco proselitista. Atenta às
demandas da sociedade civil, o braço brasileiro dessa organização religiosa
implementou projetos ambientais e educacionais, buscando penetração
social e procurando, a partir de sua personalidade pública de ONG, recrutar e manter sua membresia. Isso implicou num discurso dual por parte
dos agentes principais da organização que, a despeito do número reduzido
de membros, apresentam certa estratégia de marketing que põe sempre em
primeiro plano a atuação social da organização.
Por fim, gostaríamos de partilhar com os leitores que a presente
edição de Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião foi editada a
partir de chamada aberta aos sócios, como acontece a cada dois anos.
Utilizamos nosso portal na Internet para disponibilizar os textos para um
público mais amplo, porém nessa edição houve uma novidade. O portal
serviu também para gerenciar todo o processo de submissão, avaliação e
revisão de artigos. Estamos gratos a todos que colaboraram, entre autores
e avaliadores de artigos, assim como à Pró-Reitoria de Pesquisa e ao Centro
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 9-12, setembro de 2009.
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de Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) que nos oferecem suporte técnico.
Os editores
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OS SISTEMAS ABSTRATOS E A PRODUÇÃO
DE REFLEXIVIDADE NA RELIGIOSIDADE
CONTEMPORÂNEA
José Rogério Lopes
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Resumo: O artigo analisa alguns processos pelos quais os sistemas abstratos de
imposição tecnológica afetam práticas e representações de atores das manifestações
religiosas populares, na contemporaneidade. A partir de estudos etnográficos realizados em festas religiosas e no acompanhamento de grupos religiosos populares
em alguns estados do Brasil, focados nesse fenômeno, o pesquisador selecionou
alguns casos que permitem reconhecer procedimentos da apropriação que sujeitos
populares realizam desses sistemas abstratos, através do uso de tecnologias de registro áudio-visual. As análises parciais sobre esses procedimentos indicam que os
sujeitos os produzem segundo justificativas e referenciais diversos, que convergem
para (e se contextualizam dentro de) um campo estratégico e contemporâneo de
reflexividade sobre sua religiosidade.
Palavras-chave: Religiosidade popular, mediações tecnológicas, reflexividade,
tradição.
Abstract: This article examines some processes by which abstract systems of
technological taxation affect practices and representations of actors of the popular religious manifestations in the contemporary. From ethnographic studies
conducted in religious festivals and in the monitoring of popular religious groups
in some states of Brazil, focused on such a phenomenon, the researcher selected
some cases which allowed an acknowledgement procedures which subjects the
ownership of these systems perform popular abstract, by using technology of
audio-visual record. The partial analysis of these procedures indicate that the
subjects produce in accordance with justifications and various benchmarks, which
converge to (and contextualize it in) a field strategic and contemporary of the
reflection on their religiosity.
Keywords: popular religiosity, technological mediation, reflectivity, tradition.

O contexto da discussão
O campo religioso contemporâneo carrega a marca da pluralidade
e se define, mais do que antes, pelas problematizações que tal pluralidade
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.
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provoca. Isso porque os reptos constantes que as diversas denominações
religiosas dirigiram, e ainda dirigem, à predominância católica no ocidente
têm flexibilizado as fronteiras e os padrões sociais das práticas religiosas, e
modificado o cenário institucional religioso.
Simultaneamente, emergiram nesse mesmo campo religioso de
pluralismo concorrencial, nas últimas décadas, processos de significação
individuais e coletivos que, combinados com estruturas de sentimentos
abertas a novas percepções, rearranjam de forma reflexiva os modelos
prevalecentes de religiosidade. Reagindo a esse reordenamento, as antigas
tradições religiosas se atualizam seletivamente, ora incorporando, ora desincorporando representações e práticas diversas. E seguindo a máxima
de que “nada se perde, tudo se transforma”, essas mudanças têm deixado
lacunas sobre as quais os atores religiosos contemporâneos fabricam novos
modelos, ou também atualizam os antigos.
Nesse quadro de atualizações e fabricações religiosas inacabadas (que
pode ser configurado como um campo performático-religioso), as devoções
populares têm ganhado força, novamente, pela sua capacidade performática
de produzir estratégias e gerir identidades em negociação com alteridades
distintas (Certeau, 1994).
Enquanto as institucionalidades religiosas se atualizam vagarosamente, em virtude de suas premências normativas, foi agindo em um
plano transgressor, subversivo ou residual às normas religiosas, mesmo
sub-repticiamente, que as devoções populares se atualizaram e passaram a
reivindicar reconhecimento no campo religioso.
No “campo de possibilidades” (Velho, 1994) que se abre às fabricações das religiosidades contemporâneas, um elemento importante das
estratégias populares a gerir identidades encontra-se no uso das imagens,
seja da perspectiva das mediações tecnológicas, seja como produção de
uma presentificação das suas significações religiosas, como já afirmou
Latour (2004).
Nesse contexto, o presente trabalho pretende apresentar registros
empíricos de trabalhos de campo do autor para, em seguida, problematizálos da perspectiva das reivindicações de reconhecimento no campo religioso
e da perspectiva teórica de pensar as mudanças necessárias nas análises das
atuais práticas devocionais e da religiosidade popular. Sobretudo, enfatiza-se
a necessidade de analisar as implicações do uso, pelos atores sociais objeto
da pesquisa antropológica, dos meios técnicos de observação da realidade
e da coleta de suas imagens, para criar reflexivamente de si-próprios uma
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.
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auto-imagem que deve entrar no campo de análise do cientista social, bem
como seus efeitos de reflexividade sobre esses mesmos segmentos no que
concerne às suas práticas religiosas.

Os registros empíricos...
Qualquer pesquisador contemporâneo que investigue as diversas
manifestações de religiosidade popular depara-se com um fenômeno em
crescente desenvolvimento: aqueles sujeitos antes fotografados, entrevistados ou observados pelo pesquisador, nos movimentos de produção/reprodução de suas práticas religiosas (sobretudo as rituais, mas também aquelas
no âmbito das sociabilidades cotidianas), cada vez mais se apropriam das
“tecnologias de registro” destas práticas e produzem uma auto-observação
de suas próprias crenças, como de crenças de outros sujeitos ou grupos
com quem interagem.
Revisando esse foco do fenômeno, em retrospectiva, evidencio aqui
alguns registros etnográficos de pesquisas que realizei ou coordenei, para
problematizá-los posteriormente.
O primeiro registro deu-se quando realizava uma pesquisa de campo,
junto com alguns orientandos de mestrado, na Festa do Divino Espírito
Santo, no ano de 1998, em São Luiz do Paraitinga. Trata-se de um pequeno
município localizado no Cone Leste do estado de São Paulo, em meio a Serra
do Mar, em uma região então conhecida como um dos últimos “bolsões
caipiras” do estado, segundo Brandão (1983, 1995).
A festa que ali se realiza é uma das mais antigas e conhecidas celebrações comunitárias dedicadas ao Divino Espírito Santo, no Brasil. O
fato de o município possuir o maior sítio de casarões coloniais e imperiais
do estado, ainda preservados como patrimônio, atribui um tom bucólico
às festas religiosas que compõem o calendário local, que tem na Festa do
Divino seu apogeu.
No domingo de encerramento da festa daquele ano, após distribuir
algumas atividades de pesquisa entre o grupo de mestrandos, busquei um
lugar de referência na praça central da cidade, de forma a observar os
diversos acontecimentos ali se desenrolando. Depois de algumas horas de
observações, encontrei um dos mestrandos, que estava encarregado de capturar fotografias dos atores que encenavam os rituais do evento. Parado em
um setor marginal da praça, “o orientando estava desorientado”, buscando
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.
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algum referencial em meio às milhares de pessoas que se movimentavam
no espaço da festa. Ao questioná-lo sobre o motivo de sua inquietação, ele
me respondeu: “Estou totalmente perdido. Tem tanta gente fotografando
os acontecimentos da festa, filmando, gravando entrevista, que não sei mais
quem eu devo fotografar. Eu fui fotografar o pessoal do Moçambique, na
Procissão do Mastro, e a filha do Mestre me fotografou na hora em que ia
tirar a foto, me fotografou tirando a foto do pai dela. Fiquei perdido”.
Naquela situação, interpretei o “desabafo” do mestrando como
uma inquietação gerada pela sua inexperiência de pesquisa de campo, mas,
buscando produzir reflexividade sobre o problema, lhe sugeri que prestasse
mais atenção a essas diversas iniciativas acontecendo na festa e também
passasse a fotografar quem estava fotografando.
Dando seqüência à orientação, logo depois o mesmo mestrando me
procurou e disse: “Você não sabe o que aconteceu. Estava tirando fotos
do pessoal que filmava a Congada e a filha do Mestre do Moçambique
chegou em mim e perguntou porque eu estava fotografando o pai dela. Eu
respondi e ela anotou a resposta em um caderno, com meu nome e o nome
da universidade. Quando eu falei que estava contigo, ela me disse que te
conhece e que você tinha escrito um livro sobre o grupo de Moçambique
do pai”1. A filha do Mestre em questão era Aparecida, antiga conhecida da
época da minha pesquisa de mestrado, entre 1987 e 1990. Fui ter com ela
e perguntei por que ela fotografava e questionava os fotógrafos. Ela me
respondeu que “estava pesquisando porque a pessoas pesquisam o grupo
de Moçambique”. Depois, ela passava as informações para as pessoas do
grupo, informalmente. Também fotografava as várias apresentações do
grupo e gravava algumas das suas cantorias, para mostrar para as pessoas
e elas se sentirem valorizadas. Por fim, Aparecida me disse que fazia sua
pesquisa inspirada na maneira como eu tinha realizado a minha, que ela leu
no livro que publiquei e tinha lhe dado2.
Encerrada a conversa, insisti então com o mestrando que continuasse na atividade que lhe propus e elaborasse um relatório depois, com
suas observações e relatos de entrevistas que viesse a realizar sobre o foco
sugerido antes.
A leitura de seu relatório, posteriormente, centrado na inquietação
inicial dele próprio e intitulado “Quem pesquisa o pesquisador?”, trouxeme referências importantes para repensar o uso do método etnográfico.
Contudo, como estava envolvido na conclusão de uma pesquisa sobre o
uso de imagens na religiosidade popular, a percepção central desse episódio
permaneceu adormecida.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.
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O segundo registro que evidencio trata de “acordar” e enfatizar essa
percepção, em sua dinâmica.
Seguindo a linha da pesquisa anterior, realizei um acompanhamento
etnográfico de outra festividade devocional, na mesma região, de 1987 a
20023. Trata-se do ciclo festivo de Santos Reis realizado no bairro rural
Santa Cruz do Rio Abaixo, do mesmo município de São Luiz do Paraitinga.
O bairro foi constituído na década de 1950, por migrantes do sul de Minas
Gerais, que se transferiram para lá em busca de melhores condições de trabalho e ampliação de suas terras. Esses migrantes compunham um grupo
de parentesco ampliado e, no processo de migração das famílias, que levou
cinco anos, buscaram recompor as relações tradicionais que caracterizavam
o ambiente anterior à migração.
Entre outros aspectos da recomposição de suas relações tradicionais
estavam a plantação de fumo, a pecuária (que instalaram no novo município)
e a realização do ciclo festivo de Santos Reis.
As festas de Santos Reis foram promovidas e organizadas pelos migrantes mineiros, desde 1957, que mantiveram os seus costumes e tradições
até o ano de 1996, ininterruptamente. Por todos esses anos, o grupo familiar
instalado no bairro de Santa Cruz do Rio Abaixo reproduzia uma conduta
devocional estruturada em moldes tradicionais. A Folia de Reis percorria,
por várias noites entre 25 de dezembro e 02 de fevereiro – dia de Nossa
Senhora das Candeias, ou da Candelária – as casas do bairro e redondezas,
realizando cantos e rezas solenes na frente dos presépios.
Simultaneamente, a peregrinação devocional arrecadava doações
diversas que serviam à realização da festa que encerrava o ciclo devocional, sendo esta de responsabilidade de um casal de festeiros escolhidos
anualmente entre os sujeitos do bairro. A responsabilidade dos festeiros
estendia-se da organização e manutenção da peregrinação dos Foliões até
a realização da festa, o que implicava em recepcionar os devotos em sua
propriedade. Dessa forma, a festa tornou-se volante, proporcionando
uma integração das famílias do bairro em torno de um ritual sazonal, que
produzia um modelo devocional extensivamente orientado pela Folia e
intensivamente realizado pelo encontro da comunidade. Em outras palavras, a Folia articulava uma rede de relações que a festa punha em dança,
ritualizada no espaço doméstico.
As originalidades desse modelo manifestavam-se durante o cerimonial de encerramento do ciclo devocional de Santos Reis do bairro, nos
aspectos reproduzidos na espacialização da festa e na representação dos
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festeiros atuais e novos. No primeiro, acentua-se a chegada da Folia no espaço festivo doméstico, que tem de parar diante de três arcos sucessivamente
preparados no seu caminho, com decorações imagéticas que representavam
a peregrinação dos Santos Reis. Sob tais arcos, o Mestre cantava versos
específicos de devoção aos Santos Reis e de saudação à comunidade de
devotos presentes na festa e aos festeiros. No segundo, acentua-se o fato dos
Festeiros escolhidos para uma próxima festa serem coroados e representados
por um casal de crianças, geralmente filhos do casal que se responsabilizava efetivamente pela festa. No ritual onde essas crianças eram coroadas,
chamado de Passamento da Coroa de Reis, os festeiros responsáveis pela
festa daquele ano eram colocados no centro do cerimonial, com as coroas
na cabeça e, durante o ritual, um dos bastiões (palhaços) da Folia retirava
as coroas dos mesmos e as colocava nas crianças. Na próxima festa, os pais
das crianças coroadas iriam substituí-las, encenando novamente o mesmo
ritual com crianças filhos dos festeiros a serem escolhidos. Tal representação
sintetiza a renovação e o envelhecimento do ciclo devocional, em uma dupla
simbolização: ao coroarem os festeiros, estes também personificavam os
Santos Reis, motivo da devoção.
O ritual de encerramento era sempre orientado pela Folia de Reis
que, através de seu Mestre, entoava um conjunto de versos que mesclava a
história da festa e da devoção, mas também orientava e justificava a cerimônia de passagem da coroa dos Reis Velhos para os Novos, que era realizada
pelos dois bastiões que acompanhavam a Folia.
Após a finalização do ritual de Passamento da Coroa dos Reisfesteiros, ocorria distribuição de doces e um animado forró, que se estendia
até a madrugada.
Ocorre que a Folia era formada pelos sujeitos idosos da primeira
geração de migrantes, que faleceram entre os anos de 1990 e 1996 e não
transmitiram às novas gerações os conhecimentos necessários à realização
dos rituais da festividade. Esse fato desmotivou a realização comunitária
da festa, que ficou sem acontecer entre os anos de 1997 e 98.
Em 1999, a Festa foi retomada, por iniciativa de alguns familiares
daqueles antigos Foliões, que utilizaram uma fita k-7 guardada por um dos
filhos daqueles, que continha uma gravação incompleta das cantorias do
ritual central do ciclo festivo (o Passamento da Coroa). Os organizadores da
Festa daquele ano a realizaram no centro do bairro, em frente da capela local,
onde se aglutinaram os descendentes do grupo familiar original e demais
pessoas da comunidade. Alugaram um equipamento de som potente, que
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reproduzia as cantorias rituais gravadas na fita e chamaram um dos antigos
palhaços da Folia – chamado Ditão Virgílio – para dançar como antigamente, como que animando o ritual, na ausência de seus atores principais.
Como o palhaço lembrava bem dos procedimentos orientados pelo Mestre
da Folia, no ritual, ele foi realizando uma encenação ente os assistentes,
que movia os diversos fragmentos da memória coletiva local e valorizava
os laços familiares existentes entre as pessoas ali presentes.
A audição daquele “ritual em play back”, complementada pela performance do palhaço, causou uma comoção generalizada nos presentes,
que elegeram novos festeiros para o ano seguinte e decidiram pela retomada
da festa nos sítios familiares.
Ocorre que os novos festeiros tiveram que agenciar recursos diversos
para a realização da Festa, acessando a Prefeitura Municipal e patrocinadores
no comércio local, que acabaram por inserir elementos novos e negociados
no ciclo festivo, que se tornou espetacularizado (com amplificação sonora,
luzes, os foliões apresentando-se uniformizados, entre outras mudanças).
Ao mesmo tempo, um dos descendentes dos antigos foliões, que assumiu
o comando da nova Folia, recolheu outras fitas que continham gravações
fragmentadas das cantorias rituais do ciclo festivo e as recompôs, inserindo versos em louvor dos antigos Foliões na seqüência das mesmas. Dessa
forma, a tradição se potencializou, sob novos arranjos rituais, num híbrido
de devoção aos Santos Reis e culto aos antepassados. Hoje, essa festa é
uma das principais atrações do calendário festivo-devocional de São Luiz
do Paraitinga.

... e suas problematizações
Embora as descrições anteriores guardem um sentido em comum,
quanto ao inusitado que se manifesta na pesquisa etnográfica, é possível
apreender outros elementos aparentemente dispersos para análise.
Destacaria dois elementos das descrições. O primeiro refere-se à
“desorientação do orientando” pesquisador, frente às mudanças de atitude
dos pesquisados – que assumem um caráter ativo de indagação de seu trabalho – ou frente à circularidade de apropriações contemporâneas dos traços
culturais distintivos que separavam pesquisador e pesquisados, mesmo que
sejam apropriações ainda difusas.
Mudanças desse tipo têm afetado a orientação metodológica do
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trabalho de antropólogos, desde algum tempo, produzindo reflexividades
diversas no campo teórico (Marcus, 1994; Wachtel, 1996; Almeida, 2003;
Rocha, 2003; Fabian, 2006). Em geral, tais reflexividades têm apontado
para a necessidade de a prática etnográfica abandonar modelos rígidos de
demarcação espacial e temporal, na inter-relação do antropólogo com os
sujeitos, grupos e comunidades pesquisadas, assim como rever os critérios
esquemáticos tradicionais de acercamento ou observação dos seus traços
culturais.
Nesse sentido, encontra-se uma descrição similar à descrita inicialmente em Fabian (2006), quando esse pesquisador relata seus primeiros
contatos com o Movimento Carismático Jamaa, no Congo:
Lembro-me de passar por uma espécie de pânico na primeira ida ao campo.
Acho que há uma fase em que, de repente, você se pergunta: “O que eu estou fazendo aqui? O que levarei comigo de volta?” Também passei por isso
porque eles não somente não se vestiam de nenhum modo especial, como
também pareciam não ter uma organização que pudesse ser esquematizada.
Não havia funções e papéis associados à afiliação. Não havia registro de
quem era ou não era membro (Fabian, 2006, p. 511).

E aqui, como no caso do “orientando desorientado”, trata-se menos
da inexperiência do pesquisador e, mais, da reação dos pesquisados, como
afirma o próprio Fabian (2006, p. 512):
Daí o pânico que mencionei. A certa altura, disse a mim mesmo: “Quais serão
os dados que trarei?” Então, em meu desespero, preparei um questionário. [...]
Tirei cópias mimeografadas e um dos líderes missionários chegou a ajudar-me
a aplicá-lo. Acho que umas dez cópias foram preenchidas, zelosamente, por
algumas pessoas que queriam me agradar. Até que veio uma delegação do
movimento e me disse: “Você está fazendo isso do modo errado. O Jamaa
não é algo que possa ser registrado por escrito”.

Perdição, pânico, desespero. Esses descritores dos relatos de pesquisadores contemporâneos adquirem significado em situações de mudança
cultural (ou mudanças nas manifestações religiosas, como sugiro aqui) e
remetem a uma percepção convergente em torno da noção que denomino
de “perplexidade4 etnográfica”. Ou seja, a exposição do pesquisador a
uma realidade de aparente confusão, causada pelo desconhecimento das
mudanças nos traços culturais de uma alteridade distinta, que gera hesitação
e obstáculos ao desenvolvimento da prática etnográfica.
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Essa perplexidade leva a destacar o segundo elemento aparentemente
disperso nas descrições anteriores: os usos da tecnologia nas camadas populares, como recurso ou mediação na produção de uma “auto-observação”
ou um “auto-tombamento” de suas próprias crenças e práticas religiosas,
como também das de outros sujeitos ou grupos com quem interagem. Nesse
caso, as descrições referentes às pesquisas de Aparecida, como ao uso da
tecnologia entre os organizadores da festa de Santos Reis, no bairro rural
de Santa Cruz do Rio Abaixo, permitem compreender que tais práticas têm
gerado arquivos coletivos de registros audiovisuais, que colocam a memória
coletiva em suspensão. Mesmo que a guarda e a disponibilização desses
registros estejam dispersas entre pessoas de um mesmo grupo, os eventos
que os envolvem, na realização das manifestações religiosas, atualizam sua
apropriação coletiva e propiciam sínteses reflexivas constantes em torno das
mesmas manifestações. Daí que a apreensão investigativa desses movimentos, tanto quanto dos registros produzidos por esses sujeitos, sejam possíveis
em tempos diferentemente partilhados entre o pesquisador e os sujeitos.
Nesse sentido é que se torna pertinente a observação de Marcus (1994),
ao sugerir aos interessados em etnografia que problematizem, no domínio
do que é observado, as dimensões do espaço e do tempo. Na visão desse
autor, trata-se de compreender que os sujeitos com os quais pesquisamos,
contemporaneamente, são atores criativos que fabricam identidades a partir
de fragmentos de vários tempos e propósitos5. Ou, nas palavras de Fabian
(2006, p. 513), são grupos “[...] conscientes de si, reflexivos; pessoas que me
ensinaram que nosso trabalho é algo que só pode dar certo se o fizermos
com eles, e não sobre eles”.
Nesse sentido é que suponho importante, na análise contemporânea
das manifestações religiosas populares, analisar as possibilidades e os limites
de utilização dos registros audiovisuais produzidos pelos sujeitos populares, como recursos etnográficos para interpretação dessas manifestações.
As descrições anteriores permitem afirmar que os sujeitos os produzem
segundo justificativas e referenciais diversos, que convergem para (e se
contextualizam dentro de) um campo estratégico e contemporâneo de
legitimação de suas crenças. Assim, tais produções devem ser analisadas
com foco nas “[...] operações cognitivas que lhe dão suporte” (Rocha, 2003, p. 126),
e não, reduzindo tais produções a aparatos instrumentais que os nivelam
ao mundo das coisas.
Enfim, explicito outro elemento importante e comum às descrições
anteriores. Entendo que, nos dois casos, os sujeitos produzem imagens de
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si, “figuradas ou não-figuradas” (Loraux, 1994), como registros que geram
reflexividade individual e coletiva. No primeiro caso, Aparecida pesquisa as
percepções exógenas sobre o grupo de Moçambique, produzidas em um
período ritual, para gerar uma reflexividade endógena, no tempo da sociabilidade cotidiana em que os sujeitos do grupo se encontram. Ela emerge,
no cenário descrito, como mediadora e tradutora das relações entre o grupo
e os demais agentes presentes no campo religioso, agenciando os recursos
tecnológicos para tanto. No segundo caso, uma reflexividade endógena
foi condicionada pela ruptura dos fatores de coesão coletiva, movida pelo
falecimento de pessoas centrais na organização da festa devocional, cujas
atribuições não foram transmitidas para membros mais jovens do grupo
ou da sua comunidade. Nesse caso, o recurso tecnológico é uma mediação que atua diretamente na centralidade do ritual, complementada pela
tradução performática de um ator secundário no mesmo, mas que catalisa
fragmentos dispersos na memória coletiva, produzindo uma liminaridade
(Turner, 1974). Tal condição liminar esboçou novos arranjos rituais, que
passaram a ser negociados com atores exógenos, em um processo de reflexividade ampliada.
É essa movimentação recíproca entre fatores endógenos e exógenos
de reflexividade individual e coletiva, mediada pelos usos da tecnologia,
que suponho estar na centralidade das mudanças operadas na tradição das
práticas religiosas populares, contemporaneamente.
Por um lado, é possível pensá-las como mudanças impostas pelo
sentido mais profundo da influência da tecnologia nas culturas tradicionais,
como afirma Postman (1994, p. 29):
[...] as novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses: as coisas
sobre as quais pensamos. Alteram o caráter de nossos símbolos: as coisas que
pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os pensamentos se desenvolvem (grifos no original).

Porém, deve-se enfatizar que, nos casos descritos, a tradução dos
fatores de reflexividade produzida por atores contemporâneos, de um lado,
ou a perda dos narradores tradicionais, de outro, implicaram a necessidade
de produzir novas mediações. Nestas, o uso da tecnologia, além de alterar
a estrutura, o caráter e a arena das relações culturais tradicionais, cumpriu
também o papel estratégico de reconstituir os fragmentos da narrativa (do
ritual), que estavam “congelados” (Martins, 2002).
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Dessa forma, mais que redundar na negatividade do uso da tecnologia, que torna fragmentárias as tradições religiosas populares, é importante
perceber que elas se inscrevem nos rituais como momentos de síntese, mas
referem-se a processos mais profundos de reforma da vida cotidiana, como
afirma Giddens (1997, p. 77):
[...] As experiências do cotidiano refletem o papel da tradição – em constante
mutação – e, como também ocorre no plano global, devem ser consideradas
no contexto do deslocamento e da reapropriação de especialidades, sob o impacto da
invasão dos sistemas abstratos. A tecnologia, no significado geral da “técnica”,
desempenha aqui o papel principal, tanto na forma de tecnologia material
quanto da especializada expertise social (grifos no original).

Assim, deve-se reconhecer que o impacto das mudanças causadas
pelos usos da tecnologia se impõe desde a penetração desses sistemas abstratos6 nas vidas das pessoas, mas como influências, e não, como determinações. Trata-se de reconhecer que tais sistemas abstratos influenciam as escolhas
dos sujeitos, dentro de um “campo de possibilidades”7 (Velho, 1994).
Essa opção de escolha é que faz, nos casos antes descritos, com
que a memória coletiva possa ser colocada em suspensão e, depois, retomada e ressignificada em sínteses múltiplas, negociadas coletivamente.
Entretanto, a tecnologia também auxilia a transformar as atividades rituais
em “espetáculos”, tornando constante e necessária a continuidade de sua
utilização. Nesse sentido, o recurso da tecnologia produz o que denomino
uma hipérbole da performance.
Assim, uma contradição se instala nas manifestações religiosas populares, pelo uso da tecnologia, que precisa ser retrabalhada no cotidiano.
As interlocuções e trocas simbólicas que se seguem, então, entre os condicionantes próprios de uma coletividade e as influências exteriores a ela,
definem-se em situações nas quais se solucionam os procedimentos que
“descongelam” a narrativa ritual.
Nesse processo, o peso do imaginário local, contido nas imagens
figuradas e não figuradas que a tecnologia aprisiona, deve ser superado pela
construção de uma narrativa equivalente (ao menos, para a comunidade),
onde novos imaginários emergem, ou imaginários tradicionais são recuperados (Williams, 1979), atualizando o sentido das suas crenças, devoções,
ou religiosidades.
A suposição deste texto, nesse sentido, é de que a busca dessa narrativa é o que se desenvolve contemporaneamente na produção do que
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 13-34, setembro de 2009.

24

José Rogério Lopes

denominei de “imagens de si”, nos rituais religiosos populares. E essa autoobservação gera não somente reflexividade, mas um referencial imagético
(um mundus imaginalis8) que traduz a participação dos sujeitos na fabricação
de suas crenças e práticas religiosas.

Imagens de si como negociação da realidade:
problematizações teóricas
Tais produções populares têm gerado uma percepção ambígua dos
pesquisadores, por dois motivos recorrentes. Primeiro, por considerar que
essas práticas são uma extensão ou simples atualização da tradição popular de registrar ritos de passagem religiosos (iniciação religiosa e outros)9,
viagens e visitações a centros de peregrinação ou outros acontecimentos
que rompem com a reprodução do cotidiano. Segundo, por considerar que
o recurso à tecnologia, nesses casos, produz uma contração retroativa da
memória coletiva (Deleuze, 1988), em prejuízo dos processos e mediações
estabelecidos nas trocas cotidianas, ou nos tempos extraordinários que a
sustentam.
Nos dois motivos descritos há considerações restritivas aos usos
da tecnologia pelos sujeitos populares que têm raízes em outra ordem de
tradições: a teórica. Tais restrições manifestam-se, sobretudo, entre aqueles
que reproduzem uma tensão original em tais estudos, herdada da querela
entre “românticos e folcloristas”, conforme analisada por Ortiz (1985).
Essa tensão evidenciava a busca das referências identitárias que
marcaram as manifestações religiosas populares ou, em um escopo mais
amplo, os próprios registros culturais de uma nação, povo ou sociedade
(Valle, 1988), sobre o referencial da origem ou o das camadas produtoras
de tais registros (Ortiz, 1994). Nesse debate, o recurso à tecnologia parecia, por muito tempo, significar a rendição da cultura popular à cultura de
massa, à cultura do consumo, ou à indústria cultural (Cohn, 1987; Ianni,
1988; Postman, 1997).
Nesse contexto, estavam em jogo termos como autenticidade, tradição, povo, popular, resistência cultural, culturas subalternas, massificação
cultural.
Assim é que, em uma retrospectiva das abordagens teórico-analíticas
da questão10, no quadro dos debates acadêmicos mais regulares, nas décadas
de 1960 e 70, proliferaram os estudos de comunidade, que confinavam as
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manifestações religiosas populares à reprodução identitária de grupos e
coletivos geralmente rurais. Nesse período, as abordagens que evidenciavam os usos da tecnologia nas classes populares os reduziam à condição
instrumental, própria das sociedades tradicionais (Shirley, 1977; Cândido,
1977; Willems, 2003).
Ao final desse período, e influenciada pelas análises do processo de
urbanização e modernização da sociedade brasileira, desponta momentaneamente a concepção marxista da religião como ópio do povo, porém
obnubilada nos meios acadêmicos, pela censura e repressão do período
militar no Brasil. Ao final desse período, tal concepção era atualizada pela
elaboração gramsciana de hegemonia na questão cultural e religiosa, ao
mesmo tempo em que se expandia, nos estudos latino-americanos e brasileiros sobre religião, a noção de campo religioso, de Bourdieu (1974). Nesse
contexto, as abordagens dos processos ideológicos, e seus desdobramentos
na reprodução simbólica de sistemas de representações socioreligiosas
em competição, evidenciam alguns recursos tecnológicos empregados
institucionalmente, como estratégia de captação e ampliação de fiéis, em
uma concorrência ainda disfarçada das denominações religiosas, no campo religioso brasileiro. Dava-se destaque, então, no quadro de formação
de um campo religioso plural, ao uso da mídia pelas igrejas pentecostais e
neopentecostais (Alves, 1988; Mariz & Machado, 1994).
Correndo por fora, e desenvolvida mais no contexto “nativo” da
formação religiosa, mas influenciando cientistas sociais comprometidos
ou ligados com as igrejas cristãs, a Teologia da Libertação inseriu nesse
processo de investigação e análise uma variável que ganhou repercussão:
as reflexões sobre a esfera socioreligiosa em países marcados pelas desigualdades sociais incorporavam a lógica de subordinação ou dominação da
população pobre, balizadas pelo princípio do igualitarismo cristão (Ribeiro
de Oliveira, 1985).
Frente a esse horizonte de produções acadêmicas e religiosas, geralmente excludentes entre si, ganhou espaço a concepção de “circularidade
de influências” elaborada por Bakthin (1987). E aí começaram as aberturas que levam à produção dos registros contemporâneos que busco aqui
evidenciar.
Tais registros referem-se à superação de uma concepção dicotômica
entre a religião institucionalizada e as religiosidades populares, decorrente
das análises sobre o pretenso enfrentamento de um catolicismo romanizado
com o catolicismo devocional, que se desenvolvera no Brasil desde inícios
do século XX (Rolim, 1976; Ribeiro de Oliveira, 1976, 1978).
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E tal superação foi importante para que os pesquisadores compreendessem que estava em desenvolvimento a formação de um “campo de
possibilidades religiosas”, marcado pela pluralidade de denominações e
formas de pertencimento que são concorrenciais na contemporaneidade.
Porém, se inicialmente essa concorrência acirrou as fronteiras institucionais
entre as denominações religiosas (Sanchis, 1994, 1997, 2002), depois ela
serviu mais para elidir as mesmas fronteiras, gerando uma “porosidade”11
(Sanchis, 2001) que facilitou o trânsito dos sujeitos por entre as práticas
religiosas.
Há autores que situam essa pluralidade religiosa no quadro da sociedade pós-moderna (Sarlo, 2004, 2005), como há autores que a situam
no quadro dos processos de globalização (Oro; Steil, 1997; Ortiz, 2006).
Frente a tal contexto, considero necessário perceber que, no cenário teóricoanalítico contemporâneo, ganha importância a necessidade de refletir sobre
o impacto daqueles “sistemas abstratos” que se operam desde o escopo da
globalização (Gidddens, 1997) ou da mundialização da cultura (Ortiz, 2006).
E embora a reflexão sobre esse impacto mereça uma análise mais profunda,
o que extrapola os limites desta comunicação, é importante reconhecer aqui
que a extensividade desse fenômeno tem causalidades múltiplas, que se
imbricam na configuração das situações descritas inicialmente, a saber:
• as presenças constantes de pesquisadores e jornalistas nas manifestações religiosas populares, com suas parafernálias tecnológicas (câmeras
fotográficas, equipamentos de filmagem, gravadores de áudio) e suas técnicas
variadas de registro (dos jornalistas aos produtores audiovisuais, dos turistas
colecionadores de “manifestações exóticas” aos cientistas sociais), ou suas
atitudes diante do “outro” e sua alteridade. Essas presenças constantes
legitimam as manifestações – ao mesmo tempo em que as atrapalham – e
projetam modelos de reflexividade que ora são apropriados, ora são questionados pelos atores locais daquelas manifestações;
• a expansão de um modelo de cultura de massa associado à espontaneidade (Prokop, 1986) e à “produção do consumo” (Certeau, 1994) de
tecnologias de registro audiovisuais cada vez mais acessíveis aos sujeitos
das camadas populares;
• a reprodução crescente de uma cultura da imagem (Martin-Barbero,
1987; Gruzinski, 1995; Coelho, 1998), ou do espetáculo (Subirats, 1990), no
escopo da qual as manifestações religiosas populares se espetacularizam,
tem levado a uma valorização da “experiência pessoal” (Dubet, 1996) e
da “performance cultural” (Silva, 2005; Yúdice, 2006; Lopes, 2007a) entre
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os atores sociais destas manifestações. Essa passagem tem provocado
uma reversão dos papéis dos atores sociais locais, destacando aqueles que
possuem capacidade pessoal de articular bens, serviços ou recursos na
promoção das manifestações, evidenciando conflitos e performances que
extrapolam a esfera religiosa propriamente dita (Agier, 2001; Sanchis, 2002;
Homobono-Martínez, 2006; Guigou, 2008);
• a “porosidade”12 entre as esferas religiosa, cultural, econômica e
política, que caracteriza as inter-relações dos atores sociais dessas manifestações, tem acentuado o processo de reflexividade desses atores em torno
das mesmas. Teoricamente, essa percepção tem apontado para uma ênfase
na desinstitucionalização de tal processo e seu deslocamento, também
processual, para “as relações sociais interativas” (Domingues, 2002, p. 59).
Tal deslocamento, juntamente com a reversão apontada anteriormente, dos
papéis dos atores sociais, torna possível caracterizar esses atores sociais
como “sujeitos em trânsito” (Toffler, 1965);
• como desdobramento dessas situações, os atores sociais de tais
manifestações geralmente orientam seus projetos na perspectiva da reivindicação de diferença, frente a um “campo de possibilidades” (Velho,
1994, 1995) plural, aberto no bojo dos processos de globalização, ou de
mundialização da cultura;
• por fim, a “negociação da realidade” (Duarte, 2005)13 que se configura
em tais processos parece resolver-se em um sistema aberto de negociações
das concepções religiosas endógenas e exógenas aos grupos em questão, no
quadro de referenciais éticos e de construção de identidades narrativas.
Assim esboçado esse quadro de causalidades, pode-se afirmar que
ocorre, no campo das manifestações religiosas populares, uma integração
dos “modos de fazer” com os “modos de dizer” (Lopes, 2002) – ou de
exteriorização do fazer (Amossy, 2005; Fabian, 2006) – como formações
que se configuram em múltiplas sínteses. Nesse sentido, a prática etnográfica
deve pressupor uma capacidade dialógica do pesquisador, em suas interações
com os sujeitos dessas manifestações, que resgate o sentido produzido nos
registros que os mesmos realizam de suas crenças e práticas religiosas.

Considerações finais
Essas múltiplas sínteses implicam pensar que a distinção das categorias que compõem o universo da religião elaborada por Durkheim (1989) – a
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saber, as crenças e os ritos – passa por transformações. Em Durkheim, tais
categorias eram delimitadas pela natureza especial de seus objetos:
[...] as primeiras são estados de opinião, consistem em representações; as
segundas são modos de ação determinados. Entre essas duas classes de
fatos há toda a diferença que separa o pensamento do movimento [sendo
que] os ritos não podem ser definidos e diferenciados das outras práticas
humanas, especialmente das práticas morais, senão pela natureza especial
de seu objeto (1989, p. 67).

Essa diferença que separa o pensamento do movimento, na forma
das dualizações sujeito-objeto, interno-externo, mente-ambiente, tão próprias da concepção durkheimiana de religião, mas também reproduzida em
outras abordagens14, mostra-se agora em desconstrução.
Considerando as situações anteriormente analisadas, suponho que as
crenças religiosas populares se processam como uma fabricação constante
de sentidos negociados, que se movimentam na porosidade das relações
endógenas e exógenas relativas aos grupos e sujeitos populares.
Por sua vez, esses sentidos estão baseados na compreensão de que
a linguagem utilizada pelos atores sociais, para a definição e atribuição de
significados à vida coletiva, está em mudança, como indica Touraine (2006,
p. 12):
[...] a mudança de uma linguagem social sobre a vida coletiva a uma linguagem
cultural [...] vem acompanhada por uma mudança provocada pelo rápido
desenvolvimento de uma relação do sujeito consigo mesmo, [...]. Esta mudança, tão
importante em si mesma, tem um significado ainda mais amplo: coletividades
voltadas para o exterior e para a conquista do mundo são substituídas por
outras voltadas para o interior de si mesmas e de cada um daqueles que ali
vivem.

Muito próximo desse entendimento, que pressupõe que subjetividade
e alteridade não se contrapõem, Csordas (apud Steil & Carvalho, 2008, p.
10) afirma que “[...] pelo colapso da distinção entre corpo e mente, sujeito
e objeto, a linguagem se torna compreensível tal como um processo do self
quando ela é vista não como uma representação, mas como instituição de
um modo de ser no mundo”.
Nessa perspectiva, os sentidos gerados nos registros audiovisuais que
os sujeitos populares produzem de si, nas manifestações religiosas, tanto
como os sentidos gerados no uso que fazem de tais registros, podem ser
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apreendidos como movimentos dos sujeitos em direção ao mundo, que
simultaneamente os constituem como sujeitos (Merleau-Ponty, 1971). E essa
percepção interfere na dimensão regular da dialogicidade entre pesquisador
e pesquisado, e na relação entre reproduções ocultas e reproduções públicas
na elaboração dos discursos dos pesquisados15.
Analogamente, podemos supor que as “imagens de si” que esses
sujeitos produzem configuram-se como “paisagens incorporadas (embodied
landscapes)” (Ingold, apud Steil & Carvalho, 2008, p. 12), ou “imagens presentificadas” (Latour, 2004), onde o movimento dos mesmos em direção
ao religioso os constitui como sujeitos, reflexivamente. Dessa forma, distanciando-se das concepções que distinguem o objeto e o sujeito da religião, a
produção dessas “imagens de si” se aproxima da concepção de que “[...] o
real objeto da religião é a objetivação de si” (Csordas, 2004, p. 168)16.
E essa aproximação permite repensar a crítica daqueles que consideram que a produção contemporânea dessas “imagens de si” nas manifestações religiosas é uma extensão ou simples atualização da tradição popular
de registrar ritos de passagem religiosos, viagens e visitações a centros de
peregrinação ou outros acontecimentos que rompem com a reprodução do
cotidiano. Considerando que esses críticos estejam certos na constatação
dessa continuidade, torna-se importante, então, repensar o reducionismo
analítico que enquadrou esses registros como “tradição popular” ou como
ruptura com o cotidiano. Tal reducionismo pode ser provocado por um
preconceito teórico característico das análises que demonizam a extensividade do uso das tecnologias no cotidiano, desconsiderando o potencial
reflexivo que elas podem despertar nos sujeitos, em sua utilização.
Se essa continuidade é real, isso pode ser uma confirmação de que
as interpretações que buscaram e identificaram o lócus da alteridade da
transcendência fora do sujeito estavam equivocadas, porque limitadas pela
mesma concepção dualista do fenômeno religioso em Durkheim.

Notas
Trata-se de um primeiro registro de pesquisa sobre os temas aqui em discussão. No livro
(Lopes, 1995), analisei as relações que um grupo de migrantes rurais estabeleceu em um
centro urbano da região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, em torno da manutenção
do grupo de Moçambique. Sob tal pano de fundo, busquei reconhecer as estratégias pelas
quais uma tradição rural se reproduzia na cidade, na medida em que as pessoas do grupo
utilizavam-se da mesma para organizar e modernizar suas relações, no novo contexto.
2
Complementar à afirmação de Aparecida, devo enfatizar que ela também foi uma das mi1
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nhas informantes mais assíduas, na realização daquela pesquisa, tendo me acompanhado em
várias situações de investigação e presenciado regularmente minhas técnicas de registro de
observações e de coleta de depoimentos. Trata-se, então, de uma experiência que extrapola
a compreensão obtida com a leitura do livro.
3
Inicialmente, essa pesquisa destinava-se à elaboração de minha dissertação de mestrado
(Lopes, 1991). Contudo, continuei etnografando a Festa de Santos Reis até o ano de 2002,
buscando reconhecer os processos de mudança que afetaram essa tradição, em virtude do
modo de modernização ditado pelos processos de globalização, que se impôs aos lavradores
sitiantes locais. Os resultados dos estudos dessa primeira época se encontram em Lopes
(1994, 1997 e 1997a). Já as descrições que seguem desse evento, no presente projeto, são um
resumo de um estudo mais amplo e detalhado, publicado recentemente (Lopes, 2007a).
4
“Perplexidade. S.f. [...] estado de perplexo; perplexidez. Etim. lat. Per plexitas,
ãtis.’entrelaçamento, encabrestamento; confusão, enredo, trapalhada, misturada’, [ver] sinonímia de confusão e hesitação e antinonímia de prática” (Houaiss; Villar, 2001, p. 754).
5
Veja-se também, nessa perspectiva, a análise elaborada por Agier (2001) sobre os distúrbios
identitários causados por essa “fabricação da identidade”, em tempo de globalização.
6
A concepção de sistemas abstratos, em Giddens (1997), refere-se à difusão de procedimentos cognitivos que dão suporte, por sua vez, à difusão das tecnologias, no cotidiano,
ora legitimando-as instrumentalmente, ora gerando reflexividade sobre os seus usos e as
mudanças que eles geram. Desde o ponto de vista do autor, os sistemas abstratos são mais
amplos que os sistemas tecnológicos, e os incorporam.
7
Gilberto Velho sugere que uma visão linear da realidade pode produzir uma imagem perigosamente esquemática dos processos socioculturais, que correspondem a múltiplos ritmos,
direções e modos da vida em geral. Assim a noção de campo das possibilidades (Velho,
1994, p. 40) está relacionada a uma “dimensão sociocultural”, vista como um “espaço para
formulação e implementação de projetos”. Dimensão esta que auxilia na compreensão de
trajetórias individuais relacionadas ao mundo, “como expressão de um quadro sócio-histórico,
sem esvaziá-las arbitrariamente de suas peculiaridades e singularidades”.
8
“Expressão cunhada por Corbin (1964) para traduzir o mundo das imagens como verdadeiro termo mediador entre a criação material (acidente exterior) e o ato criador (ordem
interior)” (Rocha, 2003, p. 130, nota 33).
9
Exemplos desses registros tradicionais são as fotos e santinhos de “batizado”, de Primeira
Comunhão, de rituais de conversão, as estampas de luto e fotos e santinhos de casamentos.
10
Essa retrospectiva ainda é incipiente, em razão do escopo histórico que ela abrange, e
deverá ser detalhada em estudos posteriores.
11
Sanchis elabora o termo no quadro de interpretação de uma porosidade das crenças na
sociedade brasileira, buscando justificar uma concepção contemporânea de sincretismo
sincrônico, distinto do sincretismo diacrônico que marcava as relações tradicionais de
conversão religiosa.
12
Aqui, aproprio-me do termo elaborado por Sanchis para buscar configurar uma ordem de
interações entre as esferas religiosa, cultural, econômica e política, que derivam da formação
de um pluralismo concorrencial desde a esfera religiosa.
13
Embora a noção de “negociação da realidade” tenha sido cunhada por Velho (1994), é
Duarte (2005, p. 144) quem a define: “A idéia de uma ‘negociação da realidade’ sublinha
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a qualidade complexa, conflitiva ou contraditória do horizonte de possibilidades em que
se movem os sujeitos das sociedades modernas em suas decisões éticas. Isso envolve em
primeiro lugar a mencionada preeminência do ‘pluralismo’, implicada no valor da liberdade.
Mas acentua sobretudo a dimensão dialogal que tendem a assumir todos os atos (inclusive
os mais subjetivos) num contexto como esse”.
14
Nesse sentido, ao revisar as elaborações teóricas de Rudolf Otto, Mircea Eliade e Van
der Leeuw, Csordas (2004, p. 168) afirma que “o erro dos fenomenologistas foi fazer uma
distinção entre o objeto e o sujeito da religião quando, na verdade, o real objeto da religião
é a objetivação de si”.
15
Braga (2008) define essa distinção, em sua obra sobre Padre Cícero, apropriando-se de
James Scott: “Podemos considerar que um romeiro quando concede uma entrevista para
pesquisa ele pode estar, por princípio, realizando uma ‘transcrição pública’ do que ele
realmente acredita. Pensando esta questão, a partir da diferença que James Scott (1990:
p. xii) estabelece entre o que ele chama de as ‘reproduções ocultas’ (‘hidden transcripts’) e as
‘reproduções públicas’ (‘public transcripts’) dos discursos daqueles que ocupam uma posição
mais fraca, menos privilegiada, numa dada relação de poder [...]. O que implica dizer que
ele entende, por exemplo, que certos discursos feitos entre os seus (os romeiros) não devem ser feitos para estranhos com um poder relativamente maior que o dele, como seria
o caso de um pesquisador, ou se fizer, o deve fazer de forma não direta, mas por meio de
tergiversações (‘hidden transcripts’)”.
16
Essa aproximação encontra uma referência importante na análise que Paulo Menezes (1999)
elabora sobre o filme Blade Runner. Em seu artigo, Menezes interpreta como as fotografias
fornecidas aos replicantes (espécies de ciborgs do futuro, geneticamente manipulados para
serem idênticos aos humanos, com mais força ou habilidade) têm a função de objetivar uma
humanidade para os mesmos, uma vez que suas memórias tinham sido retiradas de seres
humanos e implantadas neles.
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LOS HOMBRES TAMBIÉN LLORAN.
MASCULINIDAD, SENSIBILIDAD
Y ETNOGRAFÍA ENTRE CATÓLICOS
EMOCIONALES PORTEÑOS
Nicolás Viotti
UFRJ - Museu Nacional *

Resumen: Con base en una etnografía en espacios católicos emocionales en un
horizonte de clase media porteño, se discute el papel que juega el llanto masculino
en rituales que buscan el bienestar. Se describen las técnicas corporales, las nociones
nativas y su marco cosmológico. Finalmente se indaga en la posibilidad de una
etnografía de las emociones discutiendo la idea de experiencia corporal del llanto a
partir de su inscripción implícita en la cosmología occidental moderna. La relación
empática entre investigador y nativos es matizada a partir de un ejercicio de contraste
entre modos de articulación diferenciada dentro de un mundo individualista.
Palabras clave: catolicismo emocional, masculinidad, llanto, etnografía.
Abstract: Based on ethnographic fieldwork in a Buenos Aires middle class
neighbourhood, the author discusses the place of men’s weeping among Porteño
emotional Catholics. The ritual contexts of weeping are analyzed in relation to
well-being, their cosmological terms, as well as their bodily techniques and native’s
notions. Finally, the conditions of an ethnography of emotions are questioned by
discussing the idea of bodily experience of weeping and its implicit closeness with
the modern Western cosmology. The emphatic relationship between researcher and
natives is nuanced by a possible approach between contrastive modes of differential
articulation inside an individualistic universe.
Keywords: emotional Catholicism, masculinity, weeping, ethnography.

Introducción
La religiosidad de los sectores medios urbanos de Buenos Aires es
un tema doblemente problemático1. Si por un lado la preocupación por
los sectores medios no ha tenido sino hasta hace poco gran repercusión
académica, mucho menos lo han tenido sus formas de lidiar con lo sagrado2. El carácter ‘moderno’ convencionalmente atribuido a este heterogéneo
mundo, baluarte de la ideología laica y de un valor nacional distintivo con
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respecto al resto de los países de la región, funciona como un obstáculo
epistemológico que invisibiliza estilos religiosos que muestran rasgos cosmológicos diferenciales. Una visita breve pero atenta al paisaje religioso de
un barrio central de Buenos Aires como Palermo deja ver que expresiones
emocionales del catolicismo y, particularmente, la enorme oferta Nueva
Era tienen una presencia muy significativa.
Las transformaciones en la estructura social, las formas de sociabilidad y subjetivación en el mundo de los sectores medios porteños, como
buena parte de las grandes ciudades de occidente, han sido acompañadas
por una configuración religiosa en transformación que privilegia expresiones emotivas con énfasis en el bienestar similares a las que describen
algunos trabajos ya clásicos. La literatura sobre este tipo de manifestaciones
es variada. En Inglaterra, Heelas (1996) se ha referido de forma pionera
a religiosidades del self para referir al énfasis en el bienestar autónomo del
individuo, sobretodo en el estilo Nueva Era. En Estados Unidos, McGuire
(1982, 1988) ha encarado el tema con dos importantes estudios, uno sobre
católicos carismáticos y otro sobre una vasta diversidad de curas rituales
centradas en el self en un suburbio de Nueva Jersey. Csordas (1994, 2001)
ha usado también ese término en un sentido algo diferente concentrándose
en un enfoque fenomenológico de los rituales de cura y la vida cotidiana
entre católicos carismáticos norteamericanos. En Francia, algunos trabajos
como los de Champion & Hervieu-Léger (1990) o Hervieu-Léger (1997)
han producido una importante reflexión sobre la articulación entre emoción
y religiosidad contemporánea, ampliando el espectro de un fenómeno que
no se reduce a movimientos sociales o eclesiales sino a un rasgo de la religiosidad contemporánea en sintonía con núcleos críticos de la modernidad.
Bourdieu (1996), por su parte, llamó la atención sobre una nueva delimitación entre el campo religioso de la cura de almas y el campo terapéutico
de la cura de cuerpos.
Más allá de sus diferentes enfoques, esta literatura acierta diferencialmente en reconocer algunos puntos críticos como la interioridad, el bienestar
y la sensibilidad como diacríticos de lo que algunos autores, con una mirada
más envolvente, señalan como vectores persistentes de la cosmología
occidental moderna (Sahlins, 1996), una ética romántica (Campbell, 2001)
o un régimen general de personificación a partir de un ethos del individuo
(Duarte, 1983, 2004). Me interesa subrayar particularmente el problema
de la sensibilidad porque me parece que encontramos en esa vertiente, no
solamente una forma de entender más y mejor el giro religioso emocional,
sino también el énfasis subjetivo en la antropología.
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Mi trabajo de campo en el barrio de Palermo incluyó una gran variedad de personas, aunque el material en el que este artículo se basa proviene
en su mayoría de la convivencia e innumerables charlas con participantes
de dos Grupos de Oración carismática y de un Taller de Cura Interior3.
Un grupo de personas que se reconocen ‘de clase media’ y para quienes
la religiosidad es parte vital de sus identidades personales. Pasé aproximadamente doce meses participando con muchos de ellos en actividades
religiosas y cotidianas, discutiendo sobre religión y sus formas de pensar.
La primera oportunidad que tuve de asistir a una misa de sanación ofrecida
en una de las Iglesias del barrio tuve una sensación de conmoción por el
clima vibrante que componen la música, los cantos, la imposición de manos,
el ‘descanso en el espíritu’, o el contacto corporal con el ostensorio que
contiene la hostia consagrada.
Escenas de conmoción y llanto son habituales entre los varones y
mujeres que participan en tales encuentros. Repetidas escenas de ese tipo
contrastaban con la imagen convencional de la etiqueta emocional que
tendría de cualquiera de los vecinos, visitantes ocasionales o seguidores y
simpatizantes de la Renovación Carismática Católica en otro ámbito no carismático. Lo que más me llamaba la atención era ver hombres adultos y hasta
ancianos llenos de lágrimas en los ojos. Mi percepción en ese momento, más
implícita que reflexiva, fue entender esa práctica como el resultado obvio de
la estimulación sensible a la música y de un clima de aflicción compartido,
ya que muchas personas estaban allí en busca de bienestar, pero también
como una reacción corporal ‘natural’ que yo mismo ‘experimentaba’. Si la
antropología ha debido dar cuenta clásicamente de lo extraño, el enfrentamiento con una situación relativamente familiar hacia que diera por sentada
una continuidad entre mi explicación del llanto y la de ellos.
Un tiempo después me encontraba en la puerta de otra Iglesia del
barrio charlando con Juana, una médica de 52 años que participa activamente de uno de los Grupos de Oración, cuando su marido, saliendo de la
Iglesia y acercándose a la conversación mientras se secaba las lágrimas con
las manos, comentó un poco intimidado: “son las lágrimas del Señor”. Lo
que estaba allí en juego no era simplemente una explicación naturalista de
la emoción, sino una relación con lo sagrado que había desconsiderado.
El trabajo de campo y varias de las charlas que tuve posteriormente, en su
mayoría con participantes masculinos, me llevaron a percibir una distancia
entre mi categoría de llanto y lo que estaban en juego en las suyas. En ese
momento, para decirlo de algún modo, suponía una continuidad dada.
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Luego aprendí que si algo podía decir sobre estas personas en relación
contrastiva con mis propias formas de pensar era que, inclusive en un
mundo relativamente compartido, existía una discontinuidad entre teorías
de la subjetividad mediadas por la referencia ultima de la naturaleza o un
mundo encantado.
Esta percepción, que se quería descentrada en relación con la
universalidad de una explicación naturalista de las emociones, me llevó
a reflexionar sobre algunas condiciones del trabajo etnográfico entre las
versiones emocionales del cristianismo. Me permitía también pensar algunas
condiciones específicas de la cultura religiosa porteña entre los llamados
sectores medios. El área donde desarrollé mi trabajo no sólo se caracteriza
por tener los más altos niveles de escolarización e ingreso de la ciudad4, sino
por ser reconocida como símbolo de la difusión de la cultura psi, asociada
históricamente a los valores ‘civilizatorios’ de la Argentina de la segunda
mitad del siglo XX (Plotkin, 1999).
En las páginas siguientes me concentro en la descripción de técnicas corporales, las nociones nativas del llanto masculino y algunos rasgos
cosmológicos que permiten entender discontinuidades contrastivas con mi
propia forma de pensar la subjetividad. Si bien me propongo dar prioridad
aquí a dilucidar el papel que estos elementos cumplen en las definiciones
de la masculinidad, este esfuerzo pretende producir un descentramiento
entre formas diferenciadas de individualismo moderno a partir del análisis
de una cultura religiosa que fornece un lenguaje que es bueno para vivir y
bueno para pensar un mundo regido por la elección libre, la gestión de si
mismo, la auto-responsabilización, la integración ‘holista’ de las nociones
que integran a la persona y la reducción de las mediaciones entre humano
y no humano. El análisis del llanto de los varones me lleva a reflexionar
sobre algunas condiciones del trabajo etnográfico sobre las emociones en
el cristianismo. En un segundo momento quiero referirme brevemente a
los que me parecen ser algunos aspectos medulares de la etnografía de las
emociones, en particular cuando está asociada a la experiencia corporal en el
estudio del catolicismo. Intento subrayar la persistencia de la cosmología
occidental moderna, sus raíces cristianas y su incidencia en la epistemología de las ciencias sociales. Discuto su productividad comparativa a partir
de la reflexión sobre algunos trabajos producidos recientemente sobre la
emoción entre católicos y sobre el vector de la sensibilidad a la luz de los
datos de mi propia etnografía.
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El catolicismo emocional y el llanto de los varones
Las transformaciones cosmológicas e institucionales, sensibles a la
temporalidad y los eventos históricos, reconfiguran las relaciones entre
universo moderno y catolicismo. La década de 1960 condensa una inflexión de valores ampliamente distinguibles en los modos de regulación de
la subjetividad. Siguiendo el argumento general de Dumont (1985), estos
valores dan cuenta del significado persistente que posee la religiosidad ‘en
el mundo’ y al mismo tiempo muestran una radicalidad inusitada a partir
de una amplia difusión en las estructuras eclesiales y en la vida cotidiana.
De manera tal que el Concilio Vaticano II se reconoce como un hito de
re-mundanización en el catolicismo, aproximando lo sagrado a la política
o la corporalidad5, ámbitos profanos imbuidos de valores modernos como
el ‘cambio’ o el ‘bienestar’. Asimismo, dentro de lo que la mirada moderna
asocia con lo ‘religioso’, el catolicismo comparte un lenguaje ‘del aquí y
ahora’ tanto con el pentecostalismo como con la Nueva Era, dependiendo
diferencialmente de los ámbitos socio cosmológicos donde se inscribe.
El énfasis en la experiencia personal del Espíritu Santo, la prédica
de la efusividad o el renovado valor de la comunidad de individuos fueron
catalizados, visiblemente entre los sectores medios, por la Renovación
Carismática en Buenos Aires6. Así lo señala Cabrera (2001) en un análisis
del cuadro general ‘institucional, práctico y cognitivo’ del movimiento y
Giménez Beliveau (1999, 2003) al analizar la noción de ‘estar bien’ y la
sociabilidad en dos grupos de la periferia urbana. Por su parte, inspirado
en Duarte (1986) y privilegiando antes rasgos cosmológicos propios y distintivos del mundo popular urbano que las lógicas institucionales, Semán
(2001) describe inscripciones del catolicismo emocional en tensión con los
valores del individuo. De cualquier forma, si algo comparte la literatura del
área es la insistencia en describir el ímpetu de la sensibilidad como un rasgo
distintivo. La posibilidad potencial de ser afectado por el Espíritu Santo o
de ser conmovido en algún tipo de ‘experiencia’ relocaliza el papel dado a
las emociones. Me interesa aquí discutir algunos aspectos de cómo se da
el llanto y como es entendido entre algunos participantes del catolicismo
emocional del barrio de Palermo como una forma de redefinir no solo los
estereotipos del género masculino, sino el estatuto mismo de la persona.
Para eso me voy a referir a tres situaciones que ocurrieron durante mi
trabajo de campo y a algunas de las nociones que estaban en juego en este
mundo católico particular.
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El llanto de Jorge
En los encuentros de los Grupos de Oración se finaliza con un
momento dedicado a ‘compartir testimonios’ sobre las ‘experiencias’ que
manifiesten la presencia del Espíritu Santo en lo cotidiano o durante la
reunión. Los momentos de oración suelen estar dedicados a la emoción y
cualquier tipo de sensación es promovida y valorada. Uno de los grupos en
loa que participaba tenia un ministerio de música particularmente activo,
es decir un grupo de participantes que acompañan la reunión con guitarra
y cantos. Durante uno de los encuentros, realizado en un aula de la escuela
que depende de la parroquia, ocurrió lo siguiente.
Jorge, un empleado de banco que vivió desde su adolescencia en
el barrio y que participaba del grupo desde hacía pocos meses junto a su
mujer, intentó contar su testimonio. Antes de conseguir decir, comenzó a
llorar, cubriéndose la cara con las manos. En ese momento, uno de los servidores, como se denominan entre ellos los responsables del grupo, lo toco
con delicadeza y le dijo suavemente: “soltá las manos, soltá las manos, es
una bendición llorar, llorá todo lo que puedas!”. Jorge soltó las manos, dejó
caer la cabeza sobre su pecho y siguió llorando, con los brazos y hombros
sueltos sobre cada costado de su cuerpo. Cuando terminaba el encuentro,
algunos de los servidores celebraron la actitud de Jorge de “dejarse llevar
por el Espíritu Santo”.

El llanto de Mariano
Mariano es gerente de marketing de una empresa multinacional con
sede en Buenos Aires. A pesar de haber pasado los cuarenta años, reconoce
con cierto pesar, nunca se casó. Estudió en un colegio católico parroquial
del barrio de Palermo y fue un miembro activo en movimientos estudiantiles
durante su juventud. Participa en la Renovación Carismática desde hace más
de quince años y, recientemente en uno de los grupos que acompañe durante
mi trabajo de campo. Mariano fue una de las personas más activas dentro
del grupo y con quien pude realizar varias entrevistas, charlar informalmente
y preguntar insistentemente sobre todo lo que ocurría. En una de las misas
dedicadas a la sanación (en las que se percibe una corporalidad y efusividad
relativamente contenida si es comparada con otras liturgias carismáticas
que he tenido la oportunidad de presenciar en áreas ‘populares’ del gran
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Buenos Aires) encontré a Mariano apoyado contra una de las altas columnas
de la nave central de la Iglesia. Se encontraba con la espalda apoyada, los
ojos cerrados y los brazos levemente erguidos, con las palmas hacia arriba,
el rostro lleno de lágrimas y una leve sonrisa. Registré en mi cuaderno de
campo la situación y, tiempo después, durante una conversación le pregunté
a Mariano sobre su conmoción y me decía lo siguiente:
A mi me hizo bien llorar, tenemos como una idea de que no podemos llorar,
desde chicos nos dicen eso de que no tenemos que llorar, que está mal. ¡Los
hombres no lloran! Yo quedo profundamente conmovido, es un estado de
gracia, un sentimiento profundo. No lloro de tristeza, lloro de alegría. Es un
lujo poder llorar, es liberador.
/¿Y lloras usualmente cuando venís a misa?/
Bueno no siempre, es algo que pasa a veces, es una gracia, no siempre se da,
no lloras cuando querés, sino cuando podés, cuando se da.

El llanto de Marcos
Marcos participó conmigo de varios encuentros del Taller de Cura
Interior en un colegio católico del barrio. Lo conocí durante una de las
charlas ocasionales en que los asistentes, en general desconocidos entre si,
nos incorporábamos para pasar el rato mientras se daba comienzo al taller.
Había sido convencido, junto a su mujer, por una pareja de amigos que les
había garantizado que les ‘cambiaria la vida’. Los talleres de cura interior
son una práctica relativamente difundida por coordinadores independientes,
en este caso por la hermana Carla, una monja de la orden Misioneras de
María que reniegan cualquier asociación con la Renovación Carismática.
Cada encuentro está dedicado a reconocer un tipo diferente de ‘recuerdo
traumático’, adquiridos en diferentes etapas vitales y causa de malestar,
sufrimientos y enfermedades. Cada uno de los cursos tiene una duración
de dos meses y cada encuentro se dedica a tratar las sucesivas etapas vitales,
desde la concepción hasta la adultez. Los encuentros usualmente ocurren
en aulas, salas de actos de colegios de la zona o en algún recinto de alguna
Iglesia que ceda el lugar para la ocasión. Constan de un primer momento
donde la coordinadora diserta, durante el lapso aproximado de una hora.
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responsabilización de la sanación personal o familiar y la importancia de
entender a la persona como un “todo integrado entre mente, cuerpo y alma”.
Son habituales las referencias a estados interiores (“buscar en si mismos lo
reprimido”) como catalizadores de una aflicción o inclusive de la búsqueda de cura. Como ha sido remarcado por algunos autores como Csordas
(1994, p. 110) o Cohen (1995, p.75), se perciben rasgos psi propios de un
cristianismo que dialoga con los saberes laicos de la interioridad (también
presentes por cierto, aunque de un modo diverso, entre los participantes
de la Renovación).
En una de las reuniones, luego de oír con cuidado la charla de la
hermana, nos retiramos, como era habitual, hacia un recinto separado con
bancos y sillas localizados frente a un ostensorio con una hostia consagrada.
Luego de rezar, se nos pedía que cerremos los ojos y que nos concentráramos en los recueros infantiles que pudieran habernos dejado “heridas
vitales”. La voz de la hermana Carla se oía sobre el fondo de una música
delicada. En un momento, Marcos comenzó a llorar agitadamente. Puso
sus manos en la cara y se quedó acurrucado sobre sus piernas en una de
las sillas. Al acabar la sesión, la hermana Carla agradeció la posibilidad de la
sanación, de haber sido “tocados por Dios” y resaltó la expresión del llanto
de uno de los participantes como una manifestación “liberadora y sanadora”. “Esta tarde Dios ha obrado” dijo. Un rato más tarde, Marcos ofreció
llevarme en su auto, durante el trayecto, me comentaba su experiencia: “Yo
tuve muy en cuenta una imagen de mi padre de cuando yo era muy chico.
Esa imagen que tenía guardada de él, me la había borrado de la cabeza” e
hizo referencia a que sentía que pudo perdonarlo y que “recordarlo fue muy
liberador”. Mencionó además que había sentido un “ardor en el pecho”:
“como algo que me quemaba”.
Estas tres breves historias sobre el llanto entre varones de una corriente emocional del catolicismo nos permiten decir algunas cosas sobre la
emocionalidad masculina, las técnicas corporales y la búsqueda de bienestar.
Constituyen un posible punto de partida para reflexionar sobre un estilo
católico porteño, un espacio desde donde pueden registrarse las transformaciones locales de una lógica cultural centrada en el individuo.

Emoción y masculinidad
Si existía un fuerte consenso en las ciencias sociales de post-guerra
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-inspiradas por las distinciones funcionalistas entre publico y privado- en
ubicar a la mujer en roles expresivos y emocionales y a los varones en roles
instrumentales, pragmáticos y racionales, análisis más contemporáneos
se avocaron a disolver esa distinción, entendiendo formas diferentes de
‘emocionalidad’ entre géneros culturalmente situadas (Lutz & Abu-Lughod,
1990). Por otro lado, un trabajo histórico y sensible a las transformaciones
contemporáneas en los valores occidentales de las clases medias como
el de Mosse (1996), presenta un cuadro general desde el cual pensar una
forma de subjetivación masculina emotiva como la que se esboza entre los
católicos emocionales de Palermo que registramos en la historia de Jorge,
pero sobre todo en el relato de Mariano.
¿Estaríamos frente a un rasgo contemporáneo que reformularía el
modelo dominante de masculinidad? ¿Cuál es el lugar que encuentran en
los valores de clase o nacionales? Alejado de cualquier análisis sobre las
religiosidades, el trabajo de Archetti (2001) ha explorado sobretodo esta
última cuestión sobre el foco de la nacionalidad, el baile y el deporte en
Argentina. Las respuestas a estas preguntas en la religiosidad de las clases
medias porteñas son hipótesis para seguir explorando, lo que si queda claro
es que en estas expresiones de llanto y el valor dado a la emocionalidad
masculina es percibido como una inflexión en la subjetividad. Una mujer
me lo explicaba del siguiente modo:
¡Yo me lloré todo! No solamente yo, mi marido lloraba conmigo. Y eso era
algo que nunca había pasado, nunca lo había visto llorar de esa forma, fue
algo distinto, algo que lo cambió. Él sólo había llorado así cuando nuestra
hija falleció. Yo creo que esto nos hace bien a ambos.

Esta transformación de valores es también una trasformación encarnada. Sin embargo, propongo que para entender algo de la lógica de
los católicos emocionales de Palermo, deberíamos primero considerar esa
implicación mutua de mediadores simultáneos (físicos, sagrados y técnicos),
sin reificar la experiencia corporal. Por otro lado, atender al estatuto de esas
relaciones mutuas, es decir, distinguir entre formas particulares de relación
entre interioridad y exterioridad como régimen que estructura una lógica religiosa puede decirnos mucho sobre los valores cosmológicos de este mundo
particular. Retomamos aquí el trabajo clásico de Mauss (2003 [1934], p. 401)
sobre las técnicas corporales como actos “eficaces”, como “las maneras
como los hombres, sociedad por sociedad y de manera tradicional, saben
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servirse de sus cuerpos”. Subrayamos que para este autor el cuerpo no es
dato del mundo, sino “el primero y más natural objeto técnico”, y al mismo
tiempo, “el medio técnico del hombre”. Insisto sobre esta noción técnica del
cuerpo porque a partir de ella percibimos como para este autor el cuerpo
es una parte, no el fundamento de la expresión, y se encuentra inserta en
una relación entre lo “técnico, lo físico y lo mágico-religioso” en su sentido
“total” (2003 [1934], p. 407).
Incluso cuando un análisis comparado pueda mostrarnos diferencias
significativas entre estilos norteamericanos, brasileros o argentinos, algunos
trabajos dedicados al tema permiten tener un cuadro acabado de las técnicas corporales de los grupos carismáticos y la importancia de la presencia
renovada del cuerpo en las formas de subjetivación que promueven. Así
lo hacen Maués (2000, 2003), en base a una etnografía de cuatro grupos
carismáticos de la ciudad de Belem (Brasil), o Csordas (1994, 2001) en
diferentes ciudades de los Estados Unidos. Soltar los brazos y elevarlos así
como mostrar las palmas de las manos era una práctica notoria en las historias de Jorge y Mariano. Como señala Maués (2000, p. 128) describiendo
el mismo acto, este es uno de los gestos corporales que se asocian con el
‘recibimiento’. Es decir, para favorecer la entrada del ‘Espíritu Santo’ en
el cuerpo. Esta idea de la “entrada” o la noción nativa de ‘recibimiento’
muestran una concepción de exterioridad de lo sagrado que resulta a veces
paradojal con la concepción de la residencia interior del Espíritu Santo7.
Me parece que se entenderían mejor las relaciones exteriores o interiores si, en
lugar de ver allí una contradicción, pudiéramos concebirlas como énfasis
diferenciados simultáneos.
Las técnicas corporales del llanto de Marcos en el Taller de Cura
Interior presentan un rasgo distintivo más interiorizado. En primer lugar no
hubo ningún tipo de enseñanza corporal como en la historia de Jorge, lo que
puede deberse –en parte- al clima más respetuoso de la privacidad en este
ámbito. Es verdad también que en muchas de las reuniones a las que asistí
del Taller, así como en los Grupos de Oración o en la Red de Oración Frente
al Santísimo percibí la ejecución de las posiciones similares a las descriptas
por Maués y que algunas de las personas que asisten al Taller participan
simultáneamente de estos ámbitos. Sin embargo, en charlas informales
con los participantes del Taller y en la prédica de la coordinadora, el llanto
suponía más la ‘manifestación’ del Espíritu que su ‘llegada’. Frases como la
ya referida de “buscar en si mismos lo reprimido” y dejar que “Dios cure
desde lo más profundo de cada uno” recreaban la interioridad. Por otro lado
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se encontraban en juego otros factores como los ‘recuerdos traumáticos’,
que eran considerados como “marcas en la psiquis” o “heridas” entendidas como comprometedoras de la vida espiritual, psicológica o física de la
persona, incluyendo la posibilidad de que las ‘heridas’ se transmitan entre
padres e hijos por medio del código genético8. Si bien el llanto era visto
como una forma de “lavar” las “heridas vitales” y expresión del contacto
con lo sagrado, el tratamiento del cuerpo estaba mucho más concentrado
en la intimidad y el silencio. Se integraba una noción psicológica de la
persona con rasgos místicos de interacción individual con Dios. El llanto
aparecía como una relación interna con el pasado biográfico, los recuerdos
o, inclusive, la historia familiar.
La expresión emotiva del llanto entre católicos emocionales se asemeja a lo que Huang (2003, p. 73) percibía en un movimiento carismático
budista en Taiwán: los participantes se describen a si mismos como “gente
a la que le gusta llorar”. Esta autora indaga en el llanto no como ámbito
distintivo de los rituales o de fenómenos ocasionales, sino como la emoción
-manifiesta en la expresión corporal de las lágrimas- que revela un rasgo
central en la conformación del compromiso, la pertenencia y la identidad
religiosa centrada en el carisma. Muestra que el llanto es entendido como una
“vuelta a casa, una reunión familiar, un sentimiento infantil de encarnación
de la redención” (Huang, 2003, p. 84, el subrayado es mío).
El placer y la sensación de transformación, el control corporal y la
búsqueda personal en la interioridad que retratamos en esos ámbitos del
catolicismo emocional en un barrio de clase media porteño, así como la
experiencia del llanto que las historias de Jorge, Mariano y Marcos retratan
dan cuenta de una idea particular de redención. Una experiencia asociada en
este ámbito a lo cotidiano y la sensibilidad que recrean un ethos religioso del
confort. Un sistema de valores que es bueno para vivir y bueno para pensar
en un mundo regido por una cultura, no necesariamente religiosa, que se
estructura a partir de tales valores.
Según Le Breton (1999), en la tradición cristiana dolorista la presencia
abundante del llanto simbolizaba el arrepentimiento del hombre de fe en
busca de redención, el sentimiento de imperfección mundana y contribuía
a hacer más fervorosa la plegaria y la relación con Dios. Si consideramos
algunos análisis diacrónicos como los de Elias (1990 [1939]) o Campbell
(2001), se percibe un proceso que transforma desigualmente la cultura occidental moderna y, en ese orden, la persona cristiana. La salvación mundana
estaría ligada a una autonomización parcial de la gracia regida cada vez más
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por la acción individual, es decir por un esfuerzo de control de la relación
con lo divino. A partir del retrato del proceso civilizatorio que Elias (1990
[1939], p.188-189) describe como una predisposición hacia el control y la
privatización de las emociones y las funciones corporales, Campbell (2001,
p. 104-106) describe un proceso de autonomización del control emocional y la emergencia de prácticas novedosas para controlar las emociones
a voluntad, lo que inaugura un ‘cultivo de emociones especificas’ regido
por la asociación entre imágenes mentales y estímulos físicos. Asociación
que este autor inscribe en una matriz pietista del protestantismo donde los
estados emotivos intensos eran el “medio de alcanzar la unión con Dios”
(Campbell, 2001, p. 351), esto le permite esbozar un cuadro más amplio y
complejo sobre el valor del confort en la cultura occidental desde el siglo
XVIII hasta el presente.
A riesgo de referirnos a un nivel de generalidad muy amplio, reconozco aquí un mecanismo que asocia emoción/redención a la voluntad
individual. Siguiendo a Sahlins (1996) en unos de los pocos análisis antropológicos que toman en serio la lógica cultural del occidente moderno,
la búsqueda de la sensación supone una agencia individual que procura
el placer. Una lógica cultural, anclada en el cristianismo protestante y la
tradición laica liberal, que tuvo un fuerte auge desde la década de 1960 en
el mundo euro-americano y difundida ampliamente en el contexto de la
llamada ‘globalización religiosa’. Si no tomamos en serio esta fisonomía del
bienestar, no podremos entender la centralidad de la ‘experiencia del llanto’
y su lugar dentro de una ética hedonista cristiana. El placer del llanto que
anoté sobre la sonrisa de Marcos o el papel liberador en el que insistían los
participantes no parecía responder a la corriente dolorista del llorar como
pena, sino a un estado emotivo intenso y liberador.

Sobre experiencia y articulación
El punto de partida de lo que quiero colocar aquí es un núcleo clásico que en la antropología se planteo las formas de entender la experiencia
como la emoción. Un tema que había sido problemático para el canon de
unas ciencias sociales excesivamente preocupadas por su propia epistemología occidental entre esfera pública y privada, objetiva y subjetiva. Es bien
conocido el trabajo de Radcliffe-Brown sobre el llanto ceremonial en las
Islas Andamán. Los andamaneses lloran en ocasiones prescritas durante
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los rituales referidos a las crisis vitales, el llanto es explicado como un acto
simbólico, como una convención. Contra esta lectura del llanto de los andamaneses y amparado en el giro subjetivista de una corriente influyente de
la antropología norteamericana, Rosaldo rechazo las apelaciones a la autoridad etnográfica llamando a la integridad de la experiencia, objetanado que
semejante análisis ignoraba y devaluaba las emociones de los andamaneses
cuando luchan por sobrellevar acontecimientos trágicos (1989, p. 21). La
pretensión de objetividad, según este autor, es una maniobra en una batalla
por la autoridad. En su propio trabajo de campo, nos dice, solo consiguió
entender el sentimiento de rabia ilongot que provocaba la pulsión a la caza
de cabezas que acompañaba al pesar, un daño espiritual o la perdida de un
ser querido, cuando él mismo experimentó la trágica muerte de su mujer.
En esta breve reseña se concentran clásicamente los polos objetivista
y subjetivista del abordaje de las emociones y del estatuto de la relación entre
la ‘experiencia subjetiva’ nativa y conocimiento ‘objetivo’ del investigador.
Tomando partido por la primera, si Rosaldo consigue argumentar que puede
haber conocimiento solo a partir de una ‘experiencia’ asimilable entre nativos
y antropólogo es porque existe una continuidad dada entre corporalidades.
Espero poder retener esta idea porque me parece central para reflexionar
sobre la capacidad comparativa de las etnografías que delimitan el campo
de los estudios sobre la emocionalidad católica.
El problema de la autoridad y de la experiencia etnográfica era
simultáneo a una preocupación por los aspectos ‘sujetivos’ como las
emociones, inclusive para disolverlos en análisis que superaran las distinciones entre cuerpo/mente, cognición/emoción razón/sensibilidad. Los
trabajos iniciales que tomaron seriamente a la etnografía de la emoción
insisten en la importancia de diluir esas distinciones para acceder a sistemas
simbólicos unificados (Rosaldo, 1984; Lutz & With, 1986)9. Las críticas a
algunos de estos trabajos en la década siguiente, subrayan la importancia
de otros aspectos no estrictamente simbólico-expresivos, es decir sociales,
históricos, ideológicos o corporales. De tal manera, Lyon (1995) o Lyon y
Barbalet (1994) proponen ampliar el paradigma textual para el análisis de las
emociones. En un movimiento similar, Reddy (1997) y Crapanzano (1994)
remarcan la importancia de una perspectiva histórica. El primero nota la
importancia de incluir en el análisis jerarquías y procesos sociales de distinción, Crapanzano (1994, p. 112) mantiene la centralidad de lo simbólico, pero
entendido como una ‘economía pasional de una sociedad’ en el sentido de
reflexionar sobre los aspectos discursivos e ideológicos que producen un
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tipo de emocionalidad histórica. En este clima de apertura, la pragmática
y la fenomenología del cuerpo fueron influyentes para repensar lo que
aparecía como un enfoque meramente ‘textualista’. El trabajo de Csordas
(1994 y 1999) es paradigmático del esfuerzo por integrar la semiótica (textual
o estructural) y el aspecto creativo de la práctica a partir de la noción de
‘experiencia corporal’. Por estar íntimamente ligadas a la veta subjetiva y
remitir a aspectos ‘interiores’, algunos de los puntos críticos en los estudios
sobre emociones o en su defecto de la ‘experiencia corporal’, son todavía
las posibilidades metodológicas de acceso a la ’experiencia nativa’.
Me interesa reflexionar muy brevemente sobre tres etnografías entre
católicos en situaciones urbanas contemporáneas que colocan estas cuestiones y que subrayan la importancia de promover abordajes que superen
las distinciones entre mente/cuerpo.
Centrándose en la categoría de embodiment para entender al cuerpo
como fundamento existencial del self y la cultura, Csordas (1994, 1999)
desarrollo un abordaje original que no se limita a la mimesis propuesta por
Rosaldo. Reconoce la importancia de los aspectos no corporales o lo que
denomina ‘representacionales’ o ‘semióticos’, pero como parte de un análisis
que debe integrarlos con la ‘experiencia corporal’ (Csordas, 1999, p. 184). De
cualquier forma, la centralidad de este último aspecto le permite entender,
por ejemplo, una práctica habitual entre los carismáticos que consiste en
ser tocados por la mano de un sacerdote o asistente para permitir la entrada
del Espíritu Santo, situación que en general va acompañada de la caída y la
sensación de extrema tranquilidad y liberación denominada ‘descanso en el
espíritu’. “Aseguro que cualquier uno que experimente esa postura puede
tener la misma experiencia” afirma el autor, como si las condiciones que
llevan a esa experiencia corporal pudieran trascender el encuentro entre
católicos carismáticos y antropólogos. Afirmación problemática porque
estos últimos y su objeto comparten un estado ontológico no tan extendible
fuera de la lógica cultural moderna occidental. “Aseguro también” afirma
Csordas “que, si mi atención no estuviese ocupada por estímulos perceptivos –si, por ejemplo, en vez de eso, estuviese rezando- podría bien haber
perdido mi equilibrio y caído para atrás” (Csordas, 1994, p. 233-234). Sin
duda la experiencia corporal permite algún tipo de homología, sin embargo
todavía deberíamos preguntarnos sobre las significación diferencial que el
‘descanso en el espíritu’ significa para el autor y para sus ‘nativos’. De la
misma forma que el llanto de los varones no supone la misma cosa para el
antropólogo no católico y para los fieles porteños.
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Por su parte, Mitchel (1997) propone una ‘antropología de los sentimientos religiosos’ analizando los sentimientos religiosos entre católicos
de la ciudad de Valletta (Malta): “Mis informantes usualmente referían experiencias inusuales” refiere, colocando el problema de ¿qué hacer con los
datos de campo que salen de nuestras propias categorías antropológicas? El
autor resuelve el dilema en la empatía de la experiencia: “Sin embargo, no
fue hasta que tuve una experiencia similar en mi mismo que me di cuenta
realmente del significado de tales sentimientos para la creencia religiosa”
(Mitchel, 1997, p. 82). Preocupado más por la significación, homologa la
emoción religiosa como una vía de conocimiento válida, sugiriendo una
continuidad implícita entre sus propias categorías de la experiencia y la del
grupo analizado.
Finalmente, Bowie (2003) desarrolla un argumento similar sobre la
‘experiencia religiosa interior’ como forma de conocimiento y de transmisión
cultural en su estudio del movimiento Focolar en el suroeste de Camerún.
En principio constata un problema para registrar el sentimiento: “contra
la neutralidad antropológica es difícil de comunicar la religión vivida, la
experiencia interior y la motivación de los seguidores”. Colocando su propia doble identidad como católica participante del movimiento Focolar y
como antropóloga afirma que se propone: “intentar encontrar una forma a
través de la cual atravesar ese dilema, desarrollando nuestro entendimiento
del cuerpo como un medio de interpretación para la experiencia espiritual”
(Bowie, 2003 p. 50).
A diferencia de Mitchel, Bowie deja bien clara su propio lugar de
continuidad con los valores y sentimientos religiosos que estudia. Sin
embargo, todos ellos consideran que existen ‘experiencias’ asimilables. Si
Mitchell explicita una diferencia en relación a sus informantes (su explicación es “naturalista”), mientras la de sus informantes, afirma, oscilan entre
explicaciones “naturales” y “sobrenaturales”, el argumento de Bowie, participante activa del movimiento Focolar además de antropóloga, sostiene
que justamente por esa doble condición su ‘experiencia religiosa interior’
puede ser asimilable a la de sus informantes. Como podemos ver, en estos
ejemplos se mantiene la centralidad de la experiencia corporal como un
fatum. La misma puede rendir diferentes tipos de ‘interpretación’ en función
del lugar de los ‘nativos’ o el etnógrafo pero su importancia como una vía
de acceso válida es incuestionada.
La cuestión de la emoción, a pesar de caracterizar a muchas de las
expresiones del cristianismo contemporáneo y de ser un foco critico de los
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fundamentos epistemológicos de la antropología que conlleva la distinción
clásica entre cuerpo/espíritu, no ha merecido un análisis cuidadoso en
situaciones etnográficas específicas atendiendo a la categoría de persona
(Dumont, 1985). Reconocer este aspecto posee la ventaja de percibir cuanto
es constitutiva de la tradición moderna (de matriz cristiana) y por lo tanto
de los derroteros contemporáneos de la propia antropología.
Recientemente se ha puesto en evidencia la cosmología implícita
que muchos de los análisis centrados en la noción de ‘experiencia corporal’
conllevan a partir de etnografías que producen un efecto de contraste con
la cosmología del individuo moderno. El trabajo de Vilaça (2005) sobre el
‘cuerpo’ entre los Wari es ejemplar para pensar la capacidad comparativa de
los abordajes sobre la ‘experiencia corporal de las emociones’ en el catolicismo (y el cristianismo) en sus inscripciones occidentales. Considerando
rasgos generales de la cosmología amazónica, la autora percibe la dificultad
de entender la lógica corporal Wari, caracterizada por la discontinuidad
ontológica, con un concepto que la considera dada y universal. Podríamos
recusar, sin contradecir a nuestros informantes, que ello no es así en la
cosmología occidental y que allí si el cuerpo y las sensaciones son un dato,
pero de lo que se trata, creo, es de pensar un mundo etnográfico en contraste
comparativo. Dicho de otra forma, lo que me parece que está en cuestión
en las religiosidades de la emoción contemporáneas es su mímesis con las
antropologías de la emoción que se ciernen sobre ‘la experiencia corporal’.
En esa operación se pierde la capacidad de registrar la inscripción de aquellas
en la cultura occidental moderna, en su economía general e histórica de las
emociones, y en su lugar diferencial con otras cosmologías, inclusive aquellas
en las que el cuerpo no es un fundamento común de lo humano.
Bruno Latour da algunas pistas para repensar el lugar de las emociones haciendo un esfuerzo por deshacerse del ‘subjetivismo’ dado como un
fatum en la antropología. Lo que no quiere decir que debamos deshacernos
de la persistencia nativa en los valores del individuo o del vector moderno
de la sensibilidad. Por el contrario, creo que justamente algo de lo que se
dice allí, nos permite entender más y mejor estos aspectos significativos
de los valores modernos, como por ejemplo las formas de relación con el
‘Espíritu Santo’ o con los ‘recuerdos personales’. Su definición de la idea
de articulación pretende entender al cuerpo como una interfase de relaciones
con entidades diferentes. Se distancia a la vez del objetivismo que supone
totalidades cerradas y de aceptar al cuerpo como algo ya dado tal como
aparece en ciertos enfoques fenomenológicos. Si a partir de la categoría de
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‘experiencia corporal’ damos por sentado un cuerpo que aprende a llorar en
relación con una noción como el Espíritu Santo, la propuesta de Latour nos
llevaría a pensar en un encuentro entre entidades, entre las que el cuerpo es
una más y no un plano de inscripción. ‘Espíritu Santo’, ‘cuerpos’, ‘objetos’,
‘recuerdos’ y ‘llanto’ se hacen juntos.
Si como quería Mauss (2003 [1934]) el cuerpo es una técnica, una
mediación, el llanto podría entenderse como un momento de una serie de
elementos que se ponen en juego, sin la preeminencia de una categoría
antropológica como ‘experiencia corporal’, que le debe más a la cosmología nativa de la propia antropología que a su proyecto comparado. No es
el lugar aquí para explorar las consecuencias de todo esto y tampoco es
mi intención resolver esta cuestión. Solo querría dejar planteado que en
esta operación se juega uno de los caminos posibles de la comparación a
un nivel cosmológico. Una expresión de Latour coloca el problema del
siguiente modo:
Las buenas generalizaciones son aquellas que pueden conectar ampliamente
diferentes fenómenos y así permitir el reconocimiento de más diferencias. Las
malas generalizaciones son aquellas que en beneficio de la unidad descartan
las diferencias. Las generalizaciones deben permitir el tráfico del mayor
número posible de diferencias, no el menoscabo de las diferentes versiones
de un fenómeno (Latour, 2004, p. 220).

Si la lección que aprendí de mi reflexión sobre los datos de campo con
estos varones y mujeres católicos sobre lo que esta en juego cuando se llora
en su vida ritual es una obviedad antropológica, no me resultaba tan fácil
desnaturalizar la propia idea de ‘experiencia corporal’ o ‘emoción corporal’
como una noción anclada en la propia cosmovisión occidental moderna y,
por lo tanto, también efectiva en el mundo del catolicismo emocional y en
el de la antropología. Dicho de otra forma, la discontinuidad no era entre
nociones diferentes, sino entre formas en que esas nociones eran articuladas
en relaciones específicas.
Como veíamos en las historias de Jorge, Mariano y Marcos y en la
retórica del confort promovida en los ámbitos descriptos del catolicismo
emocional, el llanto esta íntimamente relacionado con el ‘Espíritu Santo’,
con su doble estatuto interior y exterior que caracteriza la relación con el
Dios cristiano. El lugar limítrofe es el propio ‘cuerpo’. Pensar sin el cuerpo
como fatum de la experiencia o las emociones y concentrarme en las formas
de relación que se articulan en el llanto masculino nos permite registrar la
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preeminencia de los valores del individuo característicos de este mundo
particular.
Los objetos efectivos como la Biblia, el ostensorio, las manos (de
alguna forma también la palabra) suponen relaciones hacia afuera. El estatuto de las relaciones entre esos elementos privilegia las ‘sensaciones’ de
contacto táctil, visual o sonoro con los objetos que suponen un ‘sujeto sensible’. Esa sensibilidad da por sentada la separación moderna entre ‘mundo’
y ‘sujeto’, de la misma forma que supone la separación dentro del sujeto
mismo entre entidades superficiales o profundas (psicologizadas). Los
pliegues psi, visibles en relaciones internas hacia los recuerdos y la memoria
afectiva evocados por Marcos en el ámbito de las sesiones de cura interior,
dan cuenta de un catolicismo que ha incorporado el lenguaje psicológico
de una interioridad, que de la misma forma que el mundo de los objetos,
se presenta como redimible y factible de ser subsumida en una totalidad.
La posibilidad del acortamiento solo puede existir por la efectividad de la
separación. La noción de persona en el catolicismo emocional intensifica
esta paradoja del individuo moderno, tensiona esa distancia simultánea entre
objetos y personas, entre superficialidad y profundidad, en última instancia
se juega en el esfuerzo de pliegue entre cielo y tierra.
Permítaseme volver brevemente sobre la relación con las teorías del
‘Espíritu Santo’ como un elemento fundamental en el llanto. Lo que esta
en juego en esta forma de pensar que abre un hiato con la del etnógrafo
no son dos interpretaciones, sino dos formas e constitución de la persona
en un mismo helo individualista, una cristiana y otra laica naturalista. En
ambas existe una continuidad en el lugar nativo atribuido a la corporalidad,
como una fuente de expresividad y de voluntad. Continuidad que, de algún
modo, familiariza las lógicas del etnógrafo y los nativos dando por dado una
configuración parcial y relativa. La pregunta que se nos presenta es: ¿Por qué
deberíamos tener que vernos obligados a entender la reconocible centralidad de la ‘experiencia corporal’ del llanto como manifestación del Espíritu
Santo con una teoría antropológica que considere dadas a la experiencia
corporal o emocional? Percibo que su mímesis no es una ventaja, sino un
problema. Si algo caracteriza a la antropología es la permanente desconfianza de teorías que permitan explicar las lógicas nativas y el privilegio de
las etnografías que permitan alcanzar un alto rango de comparación. La
calidad de esas etnografías, la posibilidad de relaciones de las que pueden
dar cuenta, dependen de un énfasis en la cosmología que debe ir más allá
de una versión particular de la ‘corporalidad’ o la ‘emoción’ como rasgos
de una versión, siempre parcial, de la persona occidental moderna.
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Palabras finales
Las lágrimas son algo importante en el mundo católico emocional.
En primer lugar, podríamos decir que a son parte de un encuentro entre
cuerpos, objetos, recuerdos y el Espíritu Santo. Las nociones nativas de
este encuentro describen dos tendencias complementarias. Unas priorizan
relaciones internas, otras relaciones externas. El estatuto doble de las nociones
de ‘Espíritu Santo’ o el ‘Señor’, ya que como hemos visto se localizan simultáneamente en una esfera interior y en una exterior del cuerpo entendido
como una interfase, se articulan diferencialmente con objetos, otros cuerpos
y recuerdos. El estatuto de estas relaciones es sintomático para percibir la
continuidad con los valores de la cosmología occidental moderna y sus
vectores en trasformación. Una reflexión a la luz de los datos recogidos en
el barrio porteño de Palermo muestra variaciones locales sobre la corriente
emocional del catolicismo que tienen que ver con el papel de las emociones
en relación con la masculinidad, la psicologización y el bienestar como formas
particulares de un régimen local de subjetivación.
El papel de una perspectiva de género nos permite además, comenzar
a preguntarnos sobre la incidencia de tales fenómenos en la redefinición de
la masculinidad, o mejor dicho, en la posibilidad de que tales experiencias
de emocionalidad intensa permitan visibilizar una subjetividad que no se
ajusta al modelo dominante.
La imposibilidad de percibir el carácter relativo de la experiencia
corporal de la emoción en la etnografía de las religiosidades emocionales
se debe a que es, al mismo tiempo, parte constitutiva de la cosmovisión
moderna que da sustento a la epistemología de las ciencias sociales. Propuse que reconocer los rasgos de la cosmología occidental moderna en el
campo y en la antropología tiene dos consecuencias. En la antropología, un
esfuerzo para pensar estrategias de reflexión sobre los datos que permitan
ejercer una comparación cada vez más amplia y sensible a las diferencias
cosmológicas específicas. En el trabajo de campo, para reflexionar sobre
las propias relaciones entre etnógrafo y nativos y los complejos niveles en
que comparten o difieren sus órdenes cosmológicos. En esa relación se
ponen en juego lógicas situadas y diferenciales en grados diversos que son
centrales para entender mejor incluso donde se espera pura continuidad. Si
en estas páginas algo de esa lógica nativa pudo contribuir a entender mejor
este mundo religioso de las clases medias porteñas, es justamente porque
existe un lazo entre sus formas de articulación y las transformaciones en un
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 35-58, setembro de 2009.

54

Nicolas Viotti

régimen de subjetivación de mayor densidad histórica. Sólo si lo tomamos
seriamente como cosmología nativa, podremos desafiar la posibilidad de
que los análisis sobre las religiosidades de la emoción sean parte de una
verdadera antropología comparada.

Notas
*
Candidato doctoral del Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social-Museu
Nacional, Universidade Federal de Rio de Janeiro.
1
Algunas ideas que dieron origen a este trabajo fueron discutidas en la VI Reunión de
Antropología del MERCOSUR en la ciudad de Montevideo, entre los días 16 y 18 de noviembre de 2005. Agradezco a los pareceristas anónimos de Ciencias Sociales y Religión por
la lectura atenta de una última versión y a los valiosos comentarios, a respectivas versiones
preliminares, de Luiz Fernando Dias Duarte, Marina Farinetti y Daniel Fridman.
2
En Argentina los sectores medios han recibido una renovada atención en el contexto
de las violentas transformaciones socio-estructurales recientes. Para una reseña sobre los
abordajes en las ciencias sociales argentinas en la última mitad del siglo veinte véase Garguin
(2006). Las marcas de la literatura sobre clase media carecen de abordajes etnográficos y
sus modelos interpretativos son insuficientes para resolver los problemas aquí levantados.
Considero todavía necesario emprender un esfuerzo de reevaluación comparativa y reformulación teórica sobre sus religiosidades. El análisis pionero de Carozzi (2001) sobre la Nueva
Era en Buenos Aires a partir de los conceptos de movimiento social y redes sumergidas es
una referencia ineludible para registrar el tono de este mundo de valores centrados en la
autonomía del individuo.
3
Como el punto de partida es entender algunos rasgos cosmológicos de las religiosidades
en un barrio de clase media más allá de las denominaciones religiosas, el trabajo de campo
privilegió un Taller de Cura Interior coordinado por una monja de la orden Misioneras de
María dado en colegios o parroquias de la zona y dos Grupos de Oración de la renovación
carismática, donde pude participar de encuentros semanales, misas y seminarios de vida.
Acompañe también una Red de Oración frente al Santísimo, práctica que promueve encuentros de oración en silencio frente a un ostensorio en algunas parroquias de Buenos Aires,
promoviendo una relación intima y emotiva con Dios. Por otro lado, participe y realice
entrevistas en algunos centros de espiritualidad católica distribuidos en el área que ofrecen
asistencia psicológica y espiritual. Entre el amplio espectro Nueva Era que se percibe en el
barrio, participe de un Centro de Meditación Holista y una red asociada a una fundación de
vida alternativa que promueve cursos, meditación y seminarios de “superación personal”,
los datos allí obtenidos exceden los objetivos e intereses de este artículo. Como es habitual,
me reservo todos los nombres verdaderos de lugares y personas.
4
Esta heterogénea extensión de la ciudad de Buenos Aires corresponde parcialmente a la
Comuna nº 14 y agrupa la población con el nivel de ingreso más elevado de la ciudad y entre
las de mayor nivel educativo (Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 2006, p.
56). Asimismo agrupa las menores cantidades de personas por ambiente (Encuesta Anual
de Hogares, 2006).
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Son conocidas las implicaciones políticas del catolicismo en el ámbito de la teología de la
liberación durante las décadas recientes, sin embargo han sido mucho menos exploradas
sus relaciones con los saberes psi en este clima de acercamiento con los valores modernos
del individuo (Viotti, 2009). El fenómeno terapéutico del catolicismo entre sectores medios
urbanos ha sido analizado en diversos contextos, algunos antecedentes en la bibliografía
anglosajona son: Csordas (1994) o McGuire (1982, 1988), en Francia: Cohen (1995) o
Charuty (1990).
6
Soneira (2001, p. 75) muestra que la RCC tendría una inserción social preeminente entre
los sectores medios a partir de un estudio que privilegia datos socio-ocupacionales y nivel
educativo. Hecho que muestra coincidencias con la difusión del catolicismo emocional en
Estados Unidos, Francia o Brasil.
7
Hay algo de la propia concepción de la persona cristiana que análisis históricos como
los de Dumont (1985) o Veyne (2007) insisten en reconocer como característico: la doble
presencia del Dios ‘en’ y ‘fuera’ del individuo.
8
En una etnografía sobre católicos carismáticos en Porto Alegre, Steil (2006) desenvuelve
con detalle un interesante análisis sobre las relaciones entre las nociones de enfermedad y
cura que involucran antepasados y ‘demonios generacionales’ en un contexto aparentemente
mucho más explícito y elaborado que el aquí apenas mencionado.
9
La fuerte oposición a las explicaciones naturalistas o instintivas de la emoción y por lo
tanto a su inscripción privada e individual fue un tema clásico de la escuela sociológica
francesa. No esta demás recordar el papel del sentir en la definición clásica de hecho social
de Durkheim ni los trabajos de Mauss (1968[1921]) sobre la obligatoriedad o de Halbawchs
(1947) sobre la expresión de los sentimientos.
5
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NAS MANIFESTAÇÕES MARIANAS
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Resumo: Neste artigo analisamos a circulação das aparições de Nossa Senhora
e de outras manifestações marianas contemporâneas no Brasil. Essa circulação
ocorre por meio de peregrinações – de pessoas e dos próprios fenômenos – pelo
país. Devemos nos deter em dois aspectos fundamentais e complementares para
o sucesso destes eventos: por um lado, a importância das redes paroquiais, como
as formadas pelos grupos de oração da RCC, na divulgação e realização das peregrinações – geralmente ônibus que partem de uma paróquia, tendo como destino
uma aparição de Nossa Senhora. Por outro lado, apenas as redes paroquiais não
são suficientes para explicar o sucesso destes eventos, articulados a partir de redes
desterritorializadas, utilizando-se de outras formas de contato e comunicação entre
as pessoas, que ultrapassam a paróquia.
Palavras-chave: Aparições de Nossa Senhora, Peregrinação, Renovação Carismática Católica, redes.
Abstract: In this article we analyze the circulation of Our Lady’s apparitions and
other contemporary Marian manifestations in Brazil. This circulation occurs by means of pilgrimages – both people’s and the phenomena themselves – throughout the
country. Two aspects are fundamental and complimentary for the success of these
events: on the one hand, the importance of parish networks, like the ones formed
by Catholic Charismatic Renewal prayer groups, in organizing pilgrimages, that
usually start from a parish to go to an Our Lady apparition site. On the other hand,
only parish networks are not enough to explain the importance of these events,
which are articulated from nonterritorial networks, and make use of other forms
of contact and communication between people that go beyond the parish.
Keywords: Our Lady’s apparitions, Pilgrimage, Catholic Charismatic Renewal,
Networks

As aparições da Virgem Maria têm se repetido em vários pontos
do país atraindo uma quantidade considerável de fiéis. Em pesquisas pela
internet, constatamos a existência de várias páginas dedicadas a essas
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manifestações. Inclusive, não apenas as aparições marianas, mas outras
manifestações extraordinárias relacionadas à Maria atraem, em alguns casos,
multidões de pessoas.
Embora a devoção a Nossa Senhora, em suas diversas denominações
e invocações, seja característica marcante da religião católica, especialistas
que analisaram as aparições na atualidade destacam que esses fenômenos
têm aumentado nas últimas duas décadas (Mariz, 2002; Steil, 2003), sendo
que Zindards-Swartz (1991), ao analisar as aparições de Nossa Senhora
em Medjugorje, na antiga Iugoslávia, afirma a existência de um surto de
aparições marianas nos últimos anos – vale a pena destacar que esse surto
de aparições, a partir da década de oitenta, é simultâneo ao momento em
que o movimento católico Renovação Carismática se expande e ganha força,
não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
Os dados para a escrita deste artigo foram obtidos a partir de um
longo trabalho de campo, entre 2003 e 2008, nas manifestações, pela observação dos rituais, conversas e entrevistas com os participantes, peregrinos
e videntes1.
Dois aspectos nos chamaram a atenção quando começamos a analisar as aparições marianas: a circulação das manifestações e a circulação de
pessoas para os Cenáculos – rituais em que acontecem as manifestações
– ambas relacionadas com o movimento carismático. Nosso esforço foi de
sistematizar toda a mobilização que caracteriza estes fenômenos. Assim,
neste artigo procuramos compreender a circulação que marca as aparições
marianas atuais.
Se, por um lado, essa circulação tem características de peregrinação,
pois se trata da locomoção de pessoas para os locais onde ocorrem aparições da Virgem, por outro lado, porém, não se trata apenas de mobilidade
de pessoas para um Santuário. Os próprios fenômenos também circulam,
assim como circulam símbolos, idéias e práticas associadas a eles por uma
rede de contatos transnacional.
Dessa forma, as manifestações marianas atuais são marcadas pela
fluidez: no que se refere ao espaço – ocorrendo onde estiverem os peregrinos – como também no tempo, sendo que várias delas não possuem uma
periodicidade fixa. Para serem realizadas dependem da eficiência de uma
rede, bastante ampla, que se articula para a organização do Cenáculo e das
peregrinações – responsabilizando-se pela divulgação, contatos e financiamento dos rituais. Assim, parte deste artigo será dedicada à compreensão
das características das peregrinações, que são realizadas para rituais, denoCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 59-91, setembro de 2009.
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minados Cenáculos Marianos. Já a outra parte será dedicada a destrinchar
e caracterizar a intricada rede que articula as romarias e as movimentações
das manifestações da Virgem Maria.
Estabelecemos uma divisão do artigo em três itens. O primeiro sobre
a circulação de pessoas, em que demonstramos esta movimentação e empreendemos uma importante discussão sobre as características da peregrinação
e da figura do peregrino na atualidade; o segundo item se detém sobre a
circulação das manifestações, demonstrando que esta circulação se faz em
forma de rede, a partir de contatos e conexões entre as lideranças; e um
item final, sobre a centralidade da intermediação do movimento carismático
nas várias etapas da aparição.
Começaremos pelas peregrinações e romarias, tema bastante caro
aos antropólogos, tendo sido estudado a partir de diferentes paradigmas
teóricos. Alba Zaluar (1983), em seu clássico estudo sobre as festas no catolicismo popular, demonstra que as Romarias aos Santuários substituíram a
realização de festas e danças para os santos padroeiros como cumprimento
de uma promessa ou de um voto.
Esse estudo é bastante interessante, demonstrando que a promessa
e a romaria adquirem sentidos e são legítimas em um determinado tipo de
sociedade, em determinada situação social. A autora estabelece bastante
bem as conexões e as mudanças nas práticas rituais e nas relações sociais,
não concebendo as mudanças rituais como a conseqüência mecânica das
alterações sociais, mas demonstrando que o sentido destas também deve
ser buscado nas relações entre indivíduos e grupos sociais. Trabalha com
elementos simbólicos duradouros, como a promessa, que passa, porém,
por alterações em seu significado.
O trabalho de Steil (1996) sobre o Santuário do Bom Jesus da Lapa
também demonstra que as peregrinações estão inseridas e expressam redes
de relações sociais. Segundo este autor, as peregrinações são realizadas, principalmente, para o cumprimento dos votos, que estabelecem uma relação
de aliança entre o peregrino e o Bom Jesus, que perdura por toda a vida
do romeiro, ou seja, ele deve realizar a Romaria anualmente, pela época da
festa do santo. O caráter duradouro dos votos permite o estabelecimento
de redes de relações entre os romeiros, que se sobrepõem a outras redes
em que estão inseridos, como de parentesco, vizinhança, entre outras.
Inclusive, o autor demonstra que essas redes se estendem além da Romaria, organizando um calendário religioso nos locais de onde elas partem
composto por uma série de rituais domésticos comunitários – como rezas,
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terços, entre outros. O elo, pois, não é apenas entre o romeiro e o santo,
ultrapassando o contrato privado, pois “o romeiro entra numa rede de relações
que o envolve, passando a partilhar um código de valores e categorias religiosos e morais
com uma comunidade de peregrinos” (1996, p. 102). Os votos, embora tenham
partido de uma decisão pessoal na hora em que foram realizados, assumem
uma dimensão social ao serem cumpridos a partir de uma romaria.
Esse tipo de análise é passível de ser desenvolvido em sociedades
de tipo tradicional, em que as relações sociais são estabelecidas entre
parentes e vizinhos, entre pessoas da mesma localidade, sendo poucas as
relações que ultrapassem a comunidade. Para o contexto de nossa análise
essa abordagem é importante por possibilitar contemplar a organização
das peregrinações a partir dos grupos paroquiais, que possuem vínculos
de parentesco e vizinhança, sendo a partir da mobilização destes vínculos
que as peregrinações são realizadas.
Entretanto, importa destacar que a promessa e os votos perdem a
centralidade nas Romarias para as aparições de Nossa Senhora. A concepção de dívida e vínculo com a santa não assumem papel central. Assim, a
peregrinação aos Cenáculos de aparições marianas tem novas configurações
e sentidos, relacionados ao modo de vida das sociedades complexas, aos
grupos urbanos, inseridos no contexto de intensa renovação tecnológica
que afeta as redes de sociabilidade, tornando os vínculos e os contatos
entre os indivíduos bem mais extensos. Referem-se, pois, a uma sociedade
em que as relações sociais estão menos restritas a grupos de localidade e
vizinhança, possuindo conexões internacionais, estabelecidas através dos
meios de comunicação, principalmente por redes de televisão e internet. A
análise dos novos sentidos da peregrinação não cabe nas pretensões deste
artigo, mais simples, que busca a compreensão dos contatos e da circulação
desse tipo de evento por meio de uma rede com conexões internacionais.
Dois aspectos das peregrinações “tradicionais” devem ser destacados:
a fixidez espacial e temporal. Nos casos analisados, os locais de peregrinação,
chamados Santuários, possuem uma referência geográfica fixa. O espaço do
Santuário é considerado sagrado pelos devotos, permanentemente sagrado,
sendo realizadas peregrinações constantes para esses locais. Assim, embora
existam períodos do ano que o número de peregrinos seja muito maior –
na época da realização da festa do Santo padroeiro do Santuário –, trata-se
de um espaço permanentemente sagrado, para os quais a peregrinação é
constante2. Ocorre a sacralização de um espaço concreto, palpável para
os peregrinos, como colocado por Steil, em seu estudo sobre o santuário
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de Bom Jesus da Lapa “os romeiros vão demarcando um espaço sagrado que torna
determinados lugares e objetos mais próximos de Deus do que outros. A sua consciência
está inextricavelmente associada ao território, de forma que o sagrado se apresenta sempre
encharcado de concretude, ao alcance da vista e da mão, podendo ser tocado” (1996, p.
23). Assim, a relação com espaço, considerado sacro devido à proximidade
com as divindades, é central nessas Romarias.
Já no caso das peregrinações marianas contemporâneas, a relação
com o Santuário deverá ser nuançada, pois, embora a constituição de
Santuários nos locais de origem das aparições permaneça importante, as
peregrinações ganham novas dimensões e configurações que ultrapassam
o espaço sagrado fixo. Nesse sentido, há peregrinações realizadas apenas
no dia dos Cenáculos – rituais que acompanham o momento das aparições.
Trata-se, pois, de peregrinações para rituais – os Cenáculos – e não para
os locais – Santuários.
Notamos também diferenças no que se refere à temporalidade das
Romarias. Segundo Steil, os votos estabelecem vínculos entre o peregrino
e o Santo que perduram por toda a vida do devoto, e que formam um
calendário de devoção a ser cumprido por ele todos os anos. No caso das
peregrinações marianas este vínculo está ausente, como também está ausente
a periodicidade para a realização de vários dos Cenáculos. Não são eventos
fixos a uma data, sendo outros fatores que determinam a sua realização,
impossibilitando o estabelecimento de um calendário de práticas rituais por
parte do devoto e também para a realização de Romarias.
Outro aspecto importante em relação às peregrinações “tradicionais”
é que as redes mobilizadas são de proximidade, principalmente redes de
vizinhança e parentesco, passíveis de serem apreendidas nas comunidades
tradicionais estudadas por eles. Já nas peregrinações para as manifestações
marianas contemporâneas apenas as relações de proximidade não são suficientes para o sucesso dos eventos. Embora as excursões partam das paróquias de origem dos peregrinos - sendo a participação estabelecida devido
às relações religiosas locais, de vizinhança e de parentesco - observamos que
os contatos entre os peregrinos ultrapassam a sua localidade de origem e
possuem o caráter de “rede”, consideradas como relações mais extensas.
Ao analisarmos a peregrinação e a circulação nas sociedades contemporâneas não podemos deixar de nos remeter aos estudos realizados
por Daniélle Hervieu-Léger (1999) sobre a “modernidade religiosa” – as
características e o lugar ocupado pela religião na sociedade contemporânea.
Para essa autora a modernidade religiosa está fundamentada em duas bases:
a autonomia do indivíduo e a perda de poder da instituição religiosa.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 59-91, setembro de 2009.

64

Lílian Sales

O peregrino é a figura típica da “modernidade religiosa”, representando o indivíduo autônomo e livre para realizar suas escolhas, inclusive
religiosas. Assim, a individualização que marca as sociedades contemporâneas é também observada na modernidade religiosa, por meio da figura
do peregrino.
Associada à autonomia do individuo está a perda do poder da instituição religiosa. Segundo Hervieu-Léger, antes a participação religiosa era
herdada pelos indivíduos, estando relacionada à tradição. Na atualidade os
indivíduos realizam suas escolhas e não aceitam os parâmetros religiosos
e culturais socialmente herdados, sendo que as instituições ligadas à tradição – como o catolicismo – perdem a importância diante da centralidade
atribuída à escolha do indivíduo. Ou seja, os indivíduos não herdam a sua
religiosidade, mas escolhem sua forma de agir religiosa e, neste processo
não seguem os dogmas estabelecidos pela instituição.
Há uma ruptura entre crer e pertencer: o peregrino crê, mas não
pertence a uma religião – pois não segue os seus dogmas. Pertencer, no
entender de toda uma sociologia da religião, é seguir aos dogmas e receber
os sacramentos, que fazia do crente um praticante, figura importante no
aferimento da vitalidade de uma denominação religiosa. Nesse sentido, para
a autora, a instituição perde importância no agir religioso contemporâneo,
pois seus dogmas não são mais seguidos pelos fiéis, embora eles continuem
a crer em seus símbolos. Dessa maneira, seu estudo leva em conta o agir
religioso na atualidade, que ele não é mais caracterizado pela adesão a uma
religião – no sentido clássico dos dois termos –, mas pela mobilidade entre
experiências religiosas – realizada pelo peregrino.
O peregrino é, pois, uma figura movente. Ele não é adepto de um
conjunto de crenças e práticas, mas circula em busca de experiências religiosas. Esta concepção da autora foi importante para nosso trabalho, pois
não considera o agir religioso como fixo, como adesão a práticas e normas.
A fluidez foi central para a nossa compreensão da peregrinação e dos peregrinos e também dos fenômenos de aparição, de forma mais geral. Nesse
sentido, a figura do peregrino, desenvolvida por Hervieu-Léger, traz novas
características e elementos importantes para pensarmos as peregrinações
na atualidade.
O movimento Renovação Carismática Católica (RCC) possui papel
central nessa mobilização, podendo ser considerado como a célula organizativa das peregrinações. Essa rede possui elos, representados por pessoas
que são contactadas e avisadas sobre a realização de Cenáculos – ou seja,
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que fazem parte da rede – e, a partir de então, difundem a informação
entre suas relações religiosas locais (paroquiais), articulando pessoas e organizando peregrinações para os eventos. Assim, a partir dos contatos em
rede, os elos organizam peregrinações a partir de suas paróquias de origem,
e, quanto maior o número de peregrinos e excursões presentes, maior o
número de elos e a extensão da rede mobilizada. Devemos destacar o caráter temporário das articulações. Essa rede não está em contato constante,
sendo articulada nos momentos anteriores à realização das manifestações,
desarticulando-se a seguir e voltando a se articular em eventos posteriores,
mas não necessariamente recompondo sua configuração anterior. Quanto
mais contatos estabelecidos, ou seja, quanto mais extensa a rede, maior a
quantidade de pessoas presentes.
Entretanto, também não podemos perder de vista que somente essa
rede extensa, articulada por pessoas e grupos distantes geograficamente,
não explica as peregrinações aos Cenáculos marianos. As relações locais
permanecem importantes na mobilização dessas práticas. Na primeira parte
deste artigo nos deteremos nas relações locais e de vizinhança, centrais para
a organização das peregrinações aos Cenáculos. Já na segunda parte demonstraremos a importância e a configuração de uma rede de manifestações de
Nossa Senhora, extensa e desterritorializada. Destacaremos também que
por esta rede não circulam apenas pessoas, mas idéias, símbolos e práticas
que fundamentam as aparições marianas.

A circulação das pessoas: peregrinação
Os freqüentadores dos Cenáculos vêm de diferentes locais, participando dos rituais em excursões de variadas cidades, sendo apenas uma
minoria de moradores do município em que ocorre o evento. São, pois,
peregrinos – pessoas que se deslocam de suas cidades para presenciar a
aparição.
Partimos do exemplo da aparição de Nossa Senhora em Jacareí, interior de São Paulo, que teve inicio no ano de 1991. Seu vidente era o então
adolescente Marcos Tadeu, de treze anos. A primeira visão ocorreu numa
tarde, quando o menino voltava para a casa após a aula, e desde então se
repete diariamente. Nesse artigo deter-nos-emos nos chamados cenáculos,
rituais mensais durante os quais, segundo os fiéis, aconteceria a aparição e
a transmissão de uma mensagem especial.
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Os Cenáculos ocorrem todos os segundos domingos de cada mês,
pela manhã, possuindo aproximadamente quatro horas de duração, entre
as nove e treze horas. O ritual é realizado ao ar livre, no alto de uma pequena montanha. Esse é o dia de peregrinação, nos demais dias do mês a
montanha não é freqüentada pelos devotos.
No “monte” há um pequeno altar, onde permanece o vidente Marcos
Tadeu durante todo o Cenáculo, iniciando o ritual com orações – terço da
libertação, de Nossa Senhora desatadora dos nós, entre outros, que se estende durante todo o ritual. Por volta do meio dia acontece a aparição, em
que Maria lhe aparece e lhe fala. Esse é o auge do ritual, em que todos os
presentes permanecem de joelhos, havendo um silêncio absoluto – o único
ruído que se ouve é a voz do vidente, “falando com Nossa Senhora”.
Entremeando as orações, Marcos faz referência a mensagens
proferidas em outras aparições marianas, principalmente de divulgação
internacional, estabelecendo conexões e aproximações com as mensagens
de Jacareí. Chama também a atenção o consumo de produtos religiosos
durante o cenáculo. Há uma barraca instalada em um “canto” da montanha,
na qual os presentes consomem produtos referentes a várias aparições de
Nossa Senhora, e não apenas a de Jacareí. Os artigos consumidos em maior
escala são as medalhas e terços das aparições locais, mas também há uma
grande variedade de produtos de outras aparições marianas, principalmente
DVDs, CDs e livros, referentes aos fenômenos internacionais, como Fátima,
Garabandal, Medjugorge e Lourdes, e também a pequenas aparições locais,
como Muriaé e Niterói.
Notamos, pois, o interesse dos participantes sobre manifestações
do mesmo tipo: na busca de informações sobre eles – conversas, jornais,
sites, fitas cassete – e também pela peregrinação para outras manifestações
marianas, inclusive fora do país. Essa característica do público nos chamou
a atenção: os peregrinos, mesmo quando participantes assíduos de uma
manifestação de Nossa Senhora, não peregrinavam exclusivamente para sua
denominação de devoção, mas também para outros fenômenos semelhantes.
Ou seja, apesar de devotos da aparição de Jacareí, também freqüentam e se
informam sobre várias outras manifestações do mesmo tipo, estabelecendo
conexões com outros fenômenos3.
Nesse sentido, o Cenáculo de Jacareí pode ser percebido como um
dos “pontos de confluência” de uma rede de manifestações marianas, pela
qual circulam manifestações, peregrinos, informações, práticas rituais, produtos religiosos e mensagens. As orações proferidas e os produtos vendidos
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nos dão pistas sobre as relações e conexões existentes entre várias manifestações marianas de respaldo internacional – como Fátima e Medjugorje – e
algumas pequenas aparições brasileiras.
Essas relações e conexões tornaram-se ainda mais evidentes quando nos centramos nas peregrinações realizadas por parte do público dos
Cenáculos de Jacareí, que se estendem para outras manifestações de Nossa
Senhora. Inclusive, o próprio vidente já havia peregrinado para outras aparições, sendo que mantém contato com outros “mensageiros” de Maria.
Os peregrinos pesquisados possuíam um amplo leque de práticas
religiosas, várias delas ligadas ao movimento carismático: grupos de oração,
terços da libertação, retiros, circulação de imagens de Maria pelas residências,
terço da Virgem Desatadora dos Nós; além de participações em rituais com
manifestações marianas: aparições, locuções e milagres.
As peregrinações eram organizadas a partir da freqüência a esses
rituais. Assim, uma primeira característica da relação entre os carismáticos
e as aparições marianas é a importância de seus rituais de base, aqueles
que estão presentes nas paróquias – grupos de oração – e entre grupos de
vizinhança – terços – para a realização das peregrinações e, portanto, para
a participação nas aparições.

Os Rituais Carismáticos Paroquiais
e as Aparições Marianas
Parcela significativa do público das aparições de Nossa Senhora é
adepto de práticas rituais carismáticas e/ou divulgadas a partir da RCC.
Autores que estudaram a RCC demonstram que os carismáticos possuem
uma devoção especial à Virgem Maria, sendo ela figura central e de destaque nesse movimento, fato que explica, ao menos em parte, a presença
significativa de seus praticantes nas manifestações.
A devoção à Virgem na RCC está relacionada ao sistema simbólico
carismático. O louvor a Maria constitui parte importante de seus rituais e
demonstra não apenas a devoção dos fiéis, mas a centralidade do contato
direto e imediato com as figuras divinas. Os carismáticos acreditam entrar
em contato com Maria durante os rituais, “falarem com ela, sentirem o seu odor,
a sua presença”. A experiência do contato é revivida a cada ritual e justifica
a permanência dos praticantes no movimento.
Assim, a freqüência às aparições de Nossa Senhora por fiéis da RCC
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pode ser considerada como mais uma busca de contato direto e pessoal com
a Maria. Nas aparições são freqüentes os relatos de devotos sobre odores
de rosas no momento das visões, ou sobre o “sentir o toque de Maria em
seus corações”, ou seja, consideram que qualquer um dos presentes pode
vivenciar experiências pessoais que demonstrem a presença e o contato
com Maria.
Além da sua centralidade em seus principais rituais – grupos de
oração e retiros – os carismáticos são grandes divulgadores de outras práticas que possuem Maria como figura central, especialmente os terços e as
imagens peregrinas da Virgem. A oração destes terços é muito incentivada
durante os rituais, que exortam os participantes a formarem pequenos
grupos domésticos para sua oração. Também são divulgados através da
rede carismática de rádio e televisão “Canção Nova”.
A circulação de imagens peregrinas de Maria é outra prática comum
entre os carismáticos. Grupos de vizinhos recebem as imagens em suas
casas, oferecendo-lhe pousada por uma noite e levando-a na noite seguinte
para outro pouso, em alguma residência da vizinhança. O recebimento das
imagens peregrinas em casa também foi constatado no relato de vários
participantes das aparições.
Importa destacar que as práticas rituais mencionadas são organizadas
em torno da paróquia – grupos de oração – ou da vizinhança – terços e
imagens peregrinas – que também são vinculados às paróquias. É por meio
das relações e contatos estabelecidos a partir destas práticas rituais que as
excursões para as aparições são divulgadas e organizadas. Assim, podem
extrapolar o círculo dos carismáticos, pois católicos que não se denominam
carismáticos também participam ou mantém contato com participantes.
Ou seja, a rede mobilizada pelas peregrinações se estende além da RCC –
embora seja entre seus seguidores que possua maior densidade.
A organização da excursão para as aparições parte das paróquias, pois
seus organizadores as divulgam durante a missa e nos rituais da RCC, a partir
de onde se “espalha” a notícia entre participantes de grupo de oração ou do
terço, que também as divulgam entre outros conhecidos. A arregimentação
de peregrinos ocorre entre os fiéis da paróquia. A maioria do público das
aparições era constituída por esses “grupos” de peregrinos.
Entretanto, apenas as relações carismáticas de vizinhança não explicam o grande público presente nos Cenáculos Marianos. Levando em conta
a fluidez destes eventos, que, em muitos casos, não possuem local e data
prefixados para a sua realização, devemos analisar outra dimensão das peregrinações: as relações religiosas extensas, que se configuram em redes.
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Para a compreensão da rede foi fundamental a observação dos contatos estabelecidos por alguns peregrinos, que denominamos “elos” – pois
servem como ponto de ligação entre uma rede que articula as aparições,
que possui características desterritorializadas, e grupos paroquiais, que
constituem a “massa” dos peregrinos. Para a articulação desta rede de manifestações marianas é central é o contato com os elos, pois é por meio deles
que as peregrinações são organizadas. A característica massiva é importante
nas manifestações marianas na atualidade, dependendo da capacidade dos
organizadores em articular essa rede, sendo que, quanto mais extensa esta
articulação – ou seja, quanto mais elos contactados – maior o público.
Assim, as peregrinações contemporâneas ganham novas características. Apesar das relações religiosas locais e paroquiais serem importantes para
a organização das excursões, as redes mais extensas e desterritorializadas
são também necessárias para o sucesso dos fenômenos.
Além disso, as relações paroquiais e de vizinhança, característica das
romarias tradicionais, não explicam a circulação das pessoas por entre esses
fenômenos e a circulação das próprias manifestações. Ou seja, os videntes
peregrinam levando o fenômeno consigo, e há peregrinos que circulam e
se informam sobre fenômenos do mesmo tipo – não possuindo o perfil do
romeiro, que realiza a romaria uma vez ao ano para cumprir a promessa a
seu santo de devoção. Trata-se, pois, de uma dupla circulação: de pessoas
para as manifestações e das manifestações.
Dessa forma, uma nova caracterização do peregrino e da peregrinação deve ser realizada. Para isso nos reportamos a Hervieu-Léger (1999),
autora que desenvolve uma nova caracterização para a figura do peregrino
na contemporaneidade.

A Peregrinação: entre o “novo” e o “antigo”
Para Hervieu-Léger, a religiosidade contemporânea esta fundamentada em duas características: a mobilidade e as experiências pessoais, sendo
que a sociabilidade religiosa característica da “modernidade” é representada
pela figura do peregrino, que está pautada na mobilidade e na associação
temporária – a adesão fixa a uma denominação religiosa é considerada cada
vez mais rara. Assim, a autora constrói uma “nova” figura do peregrino –
que possui características distintas do peregrino “tradicional” – sendo que
a “mobilidade, construída a partir de experiências pessoais” é marcante nesta nova
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figura, e emblemática da religiosidade contemporânea. O novo peregrino
circula em busca de experiências religiosas marcadas pela intensidade emocional, sendo que esta circulação muitas vezes não obedece a fronteiras
doutrinárias ou adesões fixas a uma denominação religiosa.
Vale a pena detalhar um pouco mais a figura do peregrino para
Hervieu-Léger, que se delineia a partir de seu debate sobre a religiosidade
contemporânea, chamada pela autora de “modernidade religiosa”. A teoria
explicativa de Hervieu-Léger sobre a modernidade religiosa está embasada
em dois pilares: a autonomia do individuo e a perda de poder e de controle
da instituição/Igreja – e, conseqüentemente da Tradição -, sendo que esses
dois pilares estão profundamente relacionados.
O ponto de partida é o processo de secularização da sociedade
francesa, concebida pela autora como um processo de mudança na religião
– contrapondo-se às análises mais correntes que consideram a secularização como a diminuição da presença da dimensão religiosa na sociedade
moderna. Nesse sentido, o religioso ganharia novas formas de presença
e inserção na sociedade, que são predominantemente marcadas por duas
características interligadas: a perda de poder da instituição religiosa, das
grandes religiões – como o catolicismo e o protestantismo, em que a tradição ocupa um lugar central - e a autonomia do individuo em relação a
suas escolhas religiosas.
Trata-se, pois, de um processo chamado de “desregulação institucional”, em que ocorre a diminuição da prática religiosa ligada às instituições,
como nas religiões “tradicionais” – protestantismo e catolicismo – e o
aumento da participação nos movimentos religiosos “alternativos”, também chamados de novos movimentos religiosos – NMRs – que são pouco
institucionalizados.
Nesse sentido, a autora explica o fenômeno de “reavivamento religioso”, do qual os movimentos emocionais, como a RCC, são exemplos
importantes, a partir das mudanças ocorridas no religioso no contexto da
modernidade, em que os indivíduos, ao fazerem suas escolhas religiosas,
afastam-se das religiões tradicionais. Antes a participação religiosa era
predominantemente ligada à tradição, ela era herdada pelos indivíduos. Já
atualmente a validação religiosa, em grande parte dos casos, está relacionada
à escolha individual, “o indivíduo passa a deter e a exercer um poder de escolha em
detrimento da aceitação naturalizada de parâmetros religiosos e culturais socialmente
herdados.” (1999, p. 39). Ou seja, as instituições ligadas à tradição perdem
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regulação institucional está, pois, relacionada principalmente ao processo
de individualização que marca a modernidade religiosa.
Esse processo “modernidade religiosa” na sociedade francesa é um
processo de mutação na forma do ser e do agir religioso, em que a há um
deslocamento do religioso das grandes Igrejas para o indivíduo, causando
uma disjunção entre crença e pertencimento. Segundo a autora, as pessoas
continuam crentes, se autodenominam religiosas, porém não pertencem a
uma instituição. Ou seja, os sujeitos continuam a acreditar em elementos
pertencentes ao sistema de crenças das religiões “tradicionais”, porém,
devido a sua subjetividade individual, não seguem ao pé da letra a doutrina
das instituições, por isso, na concepção da autora, não “pertencem” à religião, embora sejam crentes, ou seja, a dimensão religiosa não está ausente
em suas vidas.
Dessa maneira, havia o suposto de que crença e pertencimento andavam sempre juntos na sociedade francesa: crer era pertencer. A figura típica
desta religiosidade era o praticante regular, que cumpria com as obrigações
religiosas – participava da missa, recebia os sacramentos. Por isso a disjunção
entre ambos é uma novidade neste contexto, segundo a autora, sendo hoje
possível “crer sem pertencer”. Uma nova figura de homem religioso surge,
então, cujo protótipo é o peregrino, que não age de acordo com a doutrina
estabelecida por uma instituição, mas apenas segue suas crenças.
Assim, à frente dessa mudança no religioso está o indivíduo, que
não possui um enquadramento institucional fechado, que foge da “religião
petrificada das igrejas”, e que se caracteriza pelo direito à subjetividade
individual, mesmo em questões de religião.
Nesse ponto devemos colocar um primeiro questionamento sobre
a aplicação desta teoria no caso das aparições marianas no Brasil. Será que
esta disjunção pode também ser pensada para o contexto brasileiro? A
disjunção entre crer e pertencer parece-nos ter sempre existido, embora
por motivos bastante distintos.
Dessa forma, importa destacar que a concepção de Hervieu-Léger
está inscrita em uma corrente teórica desenvolvida pela sociologia da religião na França, que desde seu início considera o pertencimento religioso
como a realização das práticas rituais oficialmente estabelecidas pela Igreja,
somente são considerados fiéis aqueles que têm uma regularidade na prática
dos sacramentos – no caso do catolicismo. Trata-se de um modo de fazer
sociologia em que os aspectos quantitativos são considerados centrais. O
pertencimento religioso é medido pelo número de pessoas que recebem
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os sacramentos em uma paróquia, ou pelo número de vezes por mês que
as pessoas freqüentam a missa. Assim, quando a autora menciona a diminuição do pertencimento religioso está fazendo referência à diminuição no
número de praticantes regulares, de pessoas que recebem os sacramentos.
Nesta corrente teórica pertencimento religioso, doutrina e práticas oficiais
caminham juntos. Na tradição francesa “ser religioso” é pertencer e seguir
os dogmas e práticas de uma instituição/Igreja.
Neste contexto a disjunção entre crença e pertencimento aparece
como uma novidade para Hervieu-Léger. Ou seja, devemos levar em conta,
então, que esta característica da religiosidade é uma novidade no contexto
francês.
Entretanto, devemos mencionar algumas especificidades do catolicismo no Brasil. Em nosso país o ser religioso esteve historicamente
relacionado com o ser católico, sendo que, segundo Giumbelli, não existia
uma nitidez neste “ser religioso”. Em suas palavras “a fórmula que talvez
tenha captado melhor essa falta de nitidez do religioso é: ser brasileiro é ser católico”
(2007, p. 150). Ou seja, a relação entre catolicismo e sociedade sempre foi
muito próxima no Brasil, a ponto de se misturarem. Nesse sentido, o ser
religioso estava fortemente associado à tradição, à herança religiosa. O
brasileiro já nascia católico, e sua vida era marcada pelo recebimento de
alguns sacramentos – especialmente o batismo, o matrimônio e a extrema
unção. Já no que se refere à presença na missa e ao sacramento da hóstia,
importantes para a caracterização dos “praticantes” na França, este era
bastante esporádico no país.
O catolicismo popular desenvolvido no Brasil é marcado por esta
disjunção entre crer e pertencer, nos termos de Hervieu-Léger, sendo uma
religiosidade caracterizada por crenças e práticas realizadas pelos leigos, com
a rara presença da instituição e de seus sacerdotes, na qual a freqüência à
missa e o recebimento dos sacramentos não era comum. O próprio romeiro tradicional representa a figura do “crente”, do devoto leigo que realiza
uma promessa para “seu” santo e a cumpre por meio da peregrinação ao
Santuário, sem que esta abranja os rituais e os sacramentos estabelecidos
pela doutrina católica.
Nesse sentido, o romeiro, como o peregrino, “crê sem pertencer”,
pois não segue os dogmas católicos. A diferença entre eles – o peregrino
de Hervieu-Léger e o romeiro do catolicismo popular brasileiro – está na
forma de se exercer a religiosidade. O peregrino representa o indivíduo autônomo e livre para realizar suas escolhas religiosas. Já o romeiro representa
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o sujeito embrenhado em suas relações religiosas locais, de vizinhança e de
parentesco, aquele que herda uma religiosidade tradicional.
Essa polaridade demonstra características importantes dos peregrinos, porém, não se adéqua aos participantes das aparições marianas contemporâneas, pois eles não se assemelham exclusivamente a nenhum destes
dois “tipos”. Como demonstramos neste primeiro item, o “nosso” peregrino
está inserido em relações religiosas locais – paroquiais, de vizinhança e
parentesco – que são fundamentais para a realização das peregrinações,
demonstrando que as relações de tipo tradicional, bem como a instituição,
permanecem importantes nesses fenômenos.
Entretanto, os peregrinos, especialmente os “elos”, não possuem
relações religiosas exclusivamente tradicionais, estando inseridos em uma
rede de relações mais ampla e com características distintas da religiosidade
tradicional. Assim, apesar das especificidades do catolicismo no Brasil,
algumas características da “modernidade religiosa”, nos termos descritos
por Hervieu-Léger, podem ser observados no agir religioso contemporâneo no país, especificamente no que se refere às aparições de Nossa
Senhora. As características desses fenômenos: a mobilidade dos sujeitos
entre manifestações religiosas, a organização dos Cenáculos – em que as
redes de contato se mobilizam especificamente para a realização do ritual,
se dissolvendo em seguida – marcada pela fluidez e pela ausência de lugares fixos para a realização dos rituais, aproximam essas manifestações das
características desenvolvidas pela autora sobre a “modernidade religiosa”.
Demonstraremos estas novas características a partir da análise da circulação
das manifestações marianas.

A circulação das manifestações marianas: Redes
As manifestações de Nossa Senhora são separadas em três tipos:
aparições, locuções e milagres. As aparições são os fenômenos em que
Maria aparece para pessoas, chamadas de videntes, pois são capazes de
ver e ouvir Nossa Senhora. Já no caso das locuções há um confidente, que
ouve ou sente uma voz interior, reconhecida como de Maria, mas não vê a
sua figura. Já no caso dos milagres não há um sujeito, um mensageiro, mas
uma manifestação de Maria considerada incomum, e que, para os devotos,
comprova a presença da Virgem – como, por exemplo, o caso de imagens
de Maria que “choram”.
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As locuções e os milagres da atualidade são marcados pela ausência
de referências geográficas, não sendo atribuída qualquer importância ao local
onde eles se iniciaram, sendo a circulação dos eventos a sua característica
mais marcante. Já no caso das aparições, embora os videntes também circulem e tenham as visões em diferentes lugares, o local inicial, das primeiras
aparições, é uma referência para os devotos. Os rituais – Cenáculos – são
organizados nesta localidade, formando-se, em alguns casos, comunidades de fiéis nas suas proximidades. De qualquer maneira, a circulação das
manifestações, bem como a sua longa duração, é um aspecto presente em
praticamente todos os eventos.

A circulação das manifestações marianas
Realizaremos uma breve descrição de alguns desses fenômenos em
curso na atualidade para demonstrarmos a sua movimentação. Começaremos destacando dois casos de locuções interiores: Padre Gobbi e Vassula
Ryden, um milagre: a imagem de Maria que chora mel, e algumas aparições.
Todos os dados foram obtidos a partir da participação nos rituais e de
conversas com os participantes.

a. Padre Gobbi
As locuções do Pe Gobbi são amplamente disseminadas pelo Brasil,
sendo mencionadas em aparições, em grupos de orações, em conversas com
participantes, entre outros. Pe Gobbi é um sacerdote italiano que, segundo
eles, recebe diariamente mensagens de Maria. Todas as mensagens recebidas
por ele estão publicadas em um livro chamado “Aos sacerdotes, filhos preferidos
de Nossa Senhora”.
Pe Gobbi circula por todo o mundo, recebendo mensagens diárias
de Nossa Senhora e as leva – a mensagem e a própria Maria – para os
locais por onde passa. Um dos aspectos constantemente destacado por
seus devotos é o número de viagens que já realizou – mais de quinhentas,
segundo a última edição do livro, em 2004.
As suas locuções podem ser consideradas desterritorializadas, pois o
confidente se desloca. Ao menos uma vez ao ano Pe Gobbi vem ao Brasil
para realizar palestras. Para estas palestras são organizadas Romarias. Assim,
ocorre a peregrinação de fiéis para o ritual em que o mensageiro entra em
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contato com a Virgem, sendo que o confidente também se deslocou – de
uma distância bem maior, inclusive – para o evento. Existe, pois, uma dupla
mobilidade relacionada aos cenáculos do Pe Gobbi.

b. Vassula Ryden
Vassula é uma católica ortodoxa que recebe mensagens de Maria
na forma de locução, já tendo visitado várias vezes o Brasil, travando um
contato muito estreito com fiéis da Renovação Carismática Católica – suas
mensagens são constantemente mencionadas nos grupos de oração da RCC.
Suas viagens ao país ocorreram a convite de pessoas ligadas ao movimento,
realizando palestras sobre as locuções de Maria: ela divulga as mensagens
que a Virgem lhe transmitiu, e realiza interpretações sobre elas.
Como Pe Gobbi, ela circula pelo mundo todo, não havendo uma
localidade fixa aonde os fiéis possam visitá-la. É ela que percorre o mundo
divulgando as mensagens que recebeu de Maria, sendo, como no caso do
Pe Gobbi, realizadas Romarias com destino a suas palestras.

c. A imagem que chora mel
A “virgem do mel” é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima
vinda de Portugal, que, no ano de 1994, começou a verter mel pelos olhos,
como se fossem lágrimas. Trata-se de uma imagem itinerante4, que percorre
diferentes localidades pelo país, não existindo um local fixo para as suas
peregrinações, como um santuário, pelo contrário, é a própria imagem que
peregrina pelo Brasil. Para isso existe um grupo de pessoas que a acompanha
nas viagens, chamado “grupo de acompanhantes”, composto por mulheres
com mais de sessenta anos.

d. As aparições marianas
Não são apenas os confidentes e as imagens que se movimentam,
mas também os videntes. Embora o local das aparições ainda seja uma
referência importante nesses fenômenos, sendo realizados Cenáculos e
formadas comunidades nas suas proximidades, os videntes também circulam pelo Brasil, descrevendo as visões onde quer que estejam. Esse aspecto
foi observado em vários fenômenos contemporâneos: Jacareí, Piedade das
Gerais, Taquari, Mercês, Sumaré, Niterói, e outros.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 59-91, setembro de 2009.

76

Lílian Sales

Neste item destacarmos a circulação das manifestações marianas. No
caso das locuções e milagres notamos que a referência geográfica deixa de
existir, sendo os confidentes e eventos que peregrinam pelo mundo, como
nos casos demonstrados de Pe Gobbi, de Vassula Ryden e da imagem que
chora mel. Nestes casos o local da manifestação deixa de ser importante,
sendo o próprio mensageiro a figura central, pois é a partir deles que Nossa
Senhora se manifesta.
Já no caso das aparições contemporâneas a circulação dos videntes
e dos fenômenos também foi observada. Entretanto, apesar das visões
ocorrerem nas mais variadas localidades, o local de origem da aparição
permanece uma referência importante, sendo constituídos Santuários e/
ou realizados rituais nestes locais.
Assim, as peregrinações para os locais em que ocorreram as primeiras
aparições, bem como a constituição de comunidades, demonstram que a referência geográfica ainda possui centralidade nas aparições contemporâneas.
Ao contrário das locuções, em que o confidente é central, nas aparições a
pessoa que recebe a visão, apesar de importante, está inserida em um conjunto mais amplo de símbolos e crenças que, infelizmente, não poderemos
analisar neste artigo. Entretanto, devemos destacar que para os devotos a
peregrinação aos Santuários é importante. O caso de Medjugorge é ilustrativo: vários peregrinos já participaram de rituais realizados no Brasil com a
presença de Mirjana – uma das videntes. Porém, apesar disto, consideram
a peregrinação para a vila iugoslava como uma prática religiosa importante,
de maior valor do que o contato apenas com a vidente.
A movimentação das manifestações de Maria traz novas características para esse fenômeno. Segundo autores que estudaram este tema, existe
um modelo que foi instituído a partir das aparições do final do século XIX
e início do Século XX, tendo como principais referências às aparições de
Maria em Fátima e em Lourdes. Esse modelo possui padrões recorrentes,
girando em torno, das mensagens e dos segredos transmitidos pela Virgem
aos videntes, que geralmente são crianças camponesas (Steil, 2003). As
visões ocorrem em lugares ermos, distantes das cidades – uma gruta em
Lourdes e uma “Cova” em Fátima.
Esse modelo se repete nas aparições brasileiras contemporâneas: as
mensagens e segredos, as crianças videntes, as localidades rurais. Entretanto,
importa reter dois aspectos desse modelo: o fato das aparições ocorrerem
em um mesmo local – que pode tornar-se então um Santuário de peregrinação – e durante um curto período de tempo – no caso de Fátima foram
somente sete aparições, e, em Lourdes, dezoito.
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Essas características no tempo e no espaço distinguem as aparições do
começo do século XX das aparições de Medjugorje, considerada um novo
padrão de aparições instituído a partir da década de 80 do século passado.
Segundo Almeida (2003), a aparição de Medjugorje é o fenômeno que rompe
com algumas das características recorrentes das aparições marianas. Duas
características são destacadas pela autora: o tempo de duração das visões e a
desterritorialização. Enquanto nas aparições anteriores o número de visões
foi bastante restrito, ocorrendo durante um curto espaço de tempo – em
Fátima ocorreram sete aparições, durante sete meses – possuindo um local
fixo para as manifestações – uma gruta em Lourdes, uma árvore em Fátima
–, a aparição de Medjugorje rompe com esse padrão, pois são inúmeras
manifestações ocorridas diariamente durante mais de duas décadas – as
aparições acontecem desde 1981, todas as tardes – e, além disso, as visões
ocorrem em qualquer local em que o visionário esteja presente. Para esta
autora as aparições perdem a referência geográfica, se desterritorializam.
Nesse sentido, apesar de constatarmos a circulação ou peregrinação
das aparições marianas a partir da circulação de seus videntes – capazes de
ter as visões em qualquer localidade – e de que elas possuem características
desterritorializadas, não concordamos com a afirmação de Almeida de que
elas percam sua referência geográfica, pelo contrário, consideramos que
esse aspecto permanece importante nas aparições da atualidade. Como no
caso de Medjugorje, por exemplo, que se tornou um local de peregrinação
Mariana mundial – do mesmo vulto de Fátima e Lourdes – apesar da mobilidade das visões5.
A dimensão desterritorializada destes fenômenos está relacionada à
sua movimentação através de uma rede de relações bastante extensa – não
presente apenas no Brasil, mas interligada a outros países e continentes
– que possui conexões que não estão presas a um território. As relações
entre os membros e grupos dessa rede são estabelecidas a partir de outros
meios, que não prescindem da proximidade geográfica entre eles. De forma
semelhante aos rituais com a presença de mensageiros, organizados por
membros desta rede, que atraem peregrinos de diferentes localidades, não
importando a distância geográfica.
Dessa forma, a circulação aproxima as manifestações marianas das
características da modernidade, vencendo “as barreiras espaciais em tal grau
que por vezes o mundo parece encolher sobre nós” (Harvey, 1989, p. 219). Isso
ocorreu devido a vários fatores, especialmente as inovações tecnológicas
nos transportes – “que aniquilam o espaço por meio do tempo” e nos meios de
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comunicação. Nesse sentido, os participantes das aparições circulam, mas
também as informações sobre eles – seja na forma de livros e DVDs, seja
na forma virtual de páginas na internet. No próximo item mostraremos a
importância dos meios de comunicação – especialmente as redes de televisão
e a internet – na divulgação das aparições marianas e no estabelecimento dos
contatos e conexões entre as manifestações. Os membros e grupos circulam
sem levar em consideração distâncias, superando barreiras espaciais – sendo
comum, por exemplo, as peregrinações para a Europa, bem como a vinda
de videntes e manifestações marianas internacionais para o país.
A mobilização e a circulação das manifestações e dos peregrinos
dependem, entretanto, de articulações estabelecidas em rede, que mobilizam
e conectam membros, grupos e manifestações. Importa destacar que não
se trata apenas de circulação simples, mas também de contato e conexão
entre confidentes, videntes e pessoas próximas a eles – como os grupos
que acompanham imagens milagrosas. Os videntes e confidentes participam
uns dos rituais dos outros, e às vezes videntes de localidades diferentes se
unem para terem visões.

As conexões entre as manifestações marianas
Autores que estudaram as aparições marianas ocorridas recentemente
no Brasil constataram o contato entre “mensageiros” de Maria. O caso
estudado por Cecília Mariz (2003), sobre o vidente Ricardo, de Niterói,
é um deles. Segundo a autora, Ricardo já havia estado em contato com o
vidente Marcos Tadeu, da cidade de Jacareí, Nilda, vidente de Anápolis;
Mirna, da cidade mineira Muriaé; Raimundo Lopez, confidente mariano de
Belo Horizonte e com os videntes Maria do Carmo e Lázaro, de Pedralva.
Marcelo Camurça (2003), ao estudar as aparições de Mercês,em Minas Gerais, também se refere ao contato da vidente Maria da Penha, com outros
mensageiros marianos, como Marilda – de Piedade das Gerais – e Marcos
Tadeu – de Jacareí.
Em nosso trabalho de campo também pudemos observar várias
fotografias e filmagens nas quais estavam presentes mais de um vidente
e/ou confidente em um mesmo ritual. Em uma delas estava Mirna – de
Muriaé – ao lado de Mirjana – a vidente de Medjugorje. Em outra estavam
três videntes em um cenáculo em Piedade das Gerais: Marilda – a vidente
local -, Marcos Tadeu – de Jacareí – e Maria da Penha – de Mercês.
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A partir da constatação da existência de contatos entre membros das
manifestações marianas, principalmente entre videntes e grupos de apoio,
devemos compreender suas conexões. Começamos pela observação de um
grupo de peregrinos da cidade de São José dos Campos, que costumava
participar das aparições na cidade de Muriaé. Desse grupo faziam parte
Márcia e Mara, ambas carismáticas, líderes de grupos de oração e participantes de retiros, realizadoras dos terços da libertação, da misericórdia e
de Nossa Senhora desatadora dos nós. Ou seja, a maioria de suas práticas
religiosas estava relacionada à RCC.
Ambas conheciam vários santuários de aparição, não apenas no Brasil
como também no exterior – Fátima, Lourdes, Medjugorje e Garabandal – e,
além da aparição de Muriaé, à qual freqüentavam sempre, peregrinavam para
outros santuários, mas sem freqüência regular6. Conheciam pessoalmente
vários videntes – Marcos Tadeu, de Jacareí, Marilda, de Piedade; Ricardo,
de Niterói; entre outros, e nos mostraram que eles também circulavam entre aparições, como peregrinos. Exemplo disso foi uma excursão realizada
por Márcia, da RCC, para a aparição de Muriaé, na qual Marcos, vidente
de Jacareí, estava presente. Ou seja, era uma excursão para uma aparição
Mariana, organizada por uma fiel carismática, em que o vidente de outra
aparição – de Jacareí – estava participando.
Além disso, mantinham contato estreito com Raimundo Lopez,
empresário de Belo Horizonte que recebia locuções de Nossa Senhora, e ia
a São José dos Campos com certa regularidade para ministrar palestras aos
carismáticos, assim como freqüentavam a capital mineira para participar de
rituais organizados por ele. Também participavam de palestras proferidas
por confidentes, entre as quais destacavam Pe Gobbi e Vassula Ryden.
Essa rede de relações observada a partir de Márcia e Mara, em São
José dos Campos, foi reconstituída a partir de outro ponto de partida, pela
entrevista que realizamos com Alice. Ela é moradora de Maringá, no interior
do Paraná, e não se considera carismática, mas acompanha uma imagem
de Nossa Senhora que verte mel pelos olhos e é considerada milagrosa, já
tendo circulado por todo o país.
É interessante notar que Mirian não freqüenta os Cenáculos de
aparição Mariana, sendo que sua única peregrinação é acompanhar a “sua
Nossa Senhora”, mas, apesar disso, conhece, ou ao menos já “ouviu falar”
de muitos videntes por todo o país – praticamente os mesmos mencionados
por Márcia e Mara – bem como o Pe Gobbi, Vassula Ryden e Raimundo
Lopes. Referiu-se a muitos deles durante a entrevista – como Mirna, de
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Muriaé, Marcos Tadeu, de Jacareí; Ricardo, de Niterói, entre vários outros
– e, mesmo não participando dos eventos de aparições, conhece a história
de muitas delas com detalhes, bem como a seus videntes e/ou organizadores. Isso ocorre devido à presença deles nos locais por onde a imagem
que chora mel peregrina, pois, quando ocorre a realização de um Cenáculo
com a presença da Imagem do Mel em alguma localidade, vários videntes
e membros de grupos de apoio das cidades próximas são contactados, e,
então, peregrinam para participarem do ritual.
Essas imbricações correspondiam aos “pontos de confluência” dessa rede, aos pontos de contato entre os membros de diferentes origens e
grupos, que são estabelecidos nos rituais de manifestações marianas. Isso se
tornou claro durante a visita de uma imagem peregrina de Nossa Senhora,
que verte mel pelos olhos, à cidade de São José dos Campos.
A manifestação da Virgem do Mel, ainda que móvel, pode ser
considerada um dos pontos de confluência de uma rede de relações entre
“mensageiros” marianos, grupos de apoio e carismáticos. As informações e
as relações estabelecidas por Alice não diferiam das informações e relações
de Márcia e Mara. Pelo contrário, elas se cruzavam, apesar de partirem de
pessoas de origem geográfica distante, mostrando que essa rede não estava
restrita a relações de proximidade geográfica.
Como a manifestação em questão não possui uma referência geográfica fixa, estando em constante circulação, os locais para onde ela
peregrinava tornavam-se, temporariamente, pontos de confluência da
rede. Importa destacar que os locais de realização de seus rituais eram as
comunidades carismáticas ou os Santuários de Aparições, como demonstraremos a seguir.
Outro aspecto importante é que os membros da rede também participavam de práticas rituais em suas paróquias, assumindo, em muitos casos,
papéis de liderança localmente, além de manterem contato com pessoas ou
grupos extra-paroquiais. Os exemplos de Márcia e Mara são emblemáticos.
Ambas são lideres carismáticas em suas paróquias e participam regularmente
de atividades nas proximidades, como terços e pequenas procissões, sendo,
geralmente a partir desses contatos que organizam peregrinações. Entretanto, elas circulam muito, possuindo contato com outras lideranças, outros
organizadores de peregrinações e com vários videntes. O comportamento
delas nas peregrinações difere dos peregrinos que não estão inseridos nessa
rede. Elas conversam com outros organizadores, com os videntes, ou seja,
não ficam limitadas ao grupo de peregrinos de sua paróquia de origem, suas
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relações e contatos são mais amplos e se sobrepõem às relações estabelecidas
nas paróquias. Ou seja, elas representam os elos da rede de manifestações
de Nossa Senhora.

A Virgem do mel na Comunidade Magnificat
Participamos da visita da imagem de Nossa Senhora que chora mel
na Comunidade Magnificat, na cidade de São José dos Campos, interior de
São Paulo, sendo que, a partir das observações realizadas neste ritual pudemos constatar a importância central dos carismáticos para a mobilização
das manifestações marianas.
Nesse episódio constatamos a presença de diferentes “mensageiros”
ou grupos nesse evento. Podemos mencionar quatro deles:
1) Os fiéis carismáticos de São José dos Campos - a comunidade
Magnificat, onde estava sendo realizada a visita, é carismática.
2) Os coordenadores do MSM em São José dos Campos.
3) O vidente Marcos e o grupo de apoio de Jacareí.
4) O grupo de acompanhantes da imagem.
O grupo de acompanhantes da imagem, apesar de não participar de
outras manifestações extraordinárias da Virgem, conhece pessoalmente
vários videntes e confidentes – como Marcos, Mirna, Pe Gobbi, Ricardo e
Diogo – devido à presença deles nos locais percorridos pela Virgem do Mel.
Ou seja, os confidentes e videntes de diferentes manifestações no Brasil vão
ver a imagem da Virgem do Mel, quando ela se encontra relativamente próxima de suas cidades de origem. O vidente Marcos, de Jacareí, por exemplo,
estava presente na comunidade Magnificat neste dia. Também o vidente
Diogo, de Vinhedo, era um visitante esperado. Esse episódio demonstra
que os locais pelos quais a Virgem do Mel peregrina tornam-se, temporariamente, pontos de confluência da rede de manifestações marianas, no qual
membros de diversos fenômenos estabelecem contato e conexão.
O interesse e a organização da visita partiram dos carismáticos da
comunidade. Não foi a primeira vez que a imagem visitou o local, e, em
todas elas a iniciativa e o financiamento da peregrinação correram por
conta da comunidade.
Segundo o grupo de acompanhantes, a maioria dos locais de estadia
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da imagem são comunidades carismáticas ou Santuários Marianos. A forma como a imagem foi recebida em São José dos Campos é corriqueiro:
a imagem é recebida em uma comunidade carismática, ou por um grupo
de carismáticos que se responsabiliza pelos custos da viagem, bem como
pela sua recepção, ou seja, os rituais que ocorrerão durante o tempo de
permanência da imagem são organizados por eles. Além disso, os visitantes da imagem também mantêm um perfil semelhante, sendo constituídos
majoritariamente membros do movimento da localidade e da vizinhança.
Porém, a Virgem do Mel também atrai videntes e confidentes por onde
passa – assim o grupo de acompanhantes tem contato com muitos deles.
Dessa forma, a peregrinação da imagem de Maria demonstra a centralidade dos carismáticos nesta rede, sendo responsáveis pela organização
da maioria de suas viagens pelo país, desde a contactação dos mensageiros,
até a divulgação e financiamento dos eventos. Essa rede é bastante eficiente
e mantém intenso contato e troca de informações entre si. Exemplo disso
é o fato da imagem do mel circular constantemente entre comunidades
carismáticas, raramente permanecendo em Maringá.
Entretanto, essa rede não é composta apenas pelos carismáticos,
estendendo-se aos “mensageiros” de Nossa Senhora e aos membros dos
grupos de apoio. Inclusive, a estadia da Virgem do Mel em Santuários de
Aparição é também comum, demonstrando a conexão entre seus membros
– grupo de acompanhantes da imagem e grupos de apoio das aparições.
Assim, nessa rede estão inseridas outras lideranças importantes, não
carismáticas, mas ligadas a um fenômeno específico, geralmente participando
de seu grupo de organizadores ou sendo o próprio vidente/confidente. Os
casos de Alice e Marcos Tadeu são demonstrativos disso. Alice acompanha a
imagem da Virgem do Mel, mas não é carismática - apesar de circular entre
comunidade de carismáticos - e tem contato com vários videntes, apesar de
não participar de aparições ou locuções. Já Marcos Tadeu e seu grupo de
apoio, em sua Paróquia, participam apenas dos rituais organizados por eles
próprios, não são carismáticos, porém, mantém uma rede de circulação e
informações sobre outras manifestações de Nossa Senhora, muitas vezes por
meio e junto com os carismáticos, como no caso da excursão para Muriaé
organizada pelos carismáticos de São José dos Campos, do qual Marcos e
outros de seu grupo de apoio participaram.
Dessa maneira, a circulação das manifestações se dá por meio de
redes que não envolvem a Igreja “oficial”, mas lideranças e membros de
destaque do movimento carismático e das manifestações marianas, tendo
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como pontos de confluência as comunidades da RCC e os Santuários das
aparições, colocando em contato e conexão carismáticos e mensageiros de
Nossa Senhora, bem como os mensageiros entre si.
Os contatos entre carismáticos e mensageiros são também observados nos dados apresentados por outros estudiosos das aparições marianas,
embora não tenha sido analisada por eles. Segundo Cecília Mariz, sobre
as visões de Ricardo, em Niterói, “apesar de mais ligado ao evento em Niterói e
ao vidente Ricardo, o grupo se interessa e se informa sobre diversas aparições que estão
ocorrendo. (2003, p. 264). O grupo de Niterói possui conhecimento e contato
com outros videntes, entre os quais menciona Marcos, de Jacareí, sobre o
qual possuía uma fita de vídeo; Mirna, de Muriaé, também possui um vídeo
sobre a aparição; Raimundo Lopez, de Belo Horizonte, possui um livro;
e Nilda, de Anápolis, possui um livro com as mensagens recebidas. Além
da circulação de informações, há relatos da movimentação de Ricardo e
de outros videntes, pela peregrinação de Ricardo a outros Santuários ou
vice e versa.
Assim, o interesse sobre manifestações extraordinárias da Virgem
está presente entre os devotos de aparições, seja em Jacareí, São José dos
Campos ou Niterói, constituindo uma rede de interesse e de circulação
entre aparições marianas. O exemplo mais contundente da conexão entre os
“mensageiros” de Nossa Senhora no Brasil foi um encontro organizado pelo
Pe Gobbi em uma comunidade carismática, em que aproximadamente cem
mensageiros marianos brasileiros estiveram presentes. Novamente podemos
observar que esta rede tem como “pontos de confluência” as comunidades
carismáticas, embora as articulações estabelecidas ultrapassem os membros
da RCC, envolvendo lideranças não carismáticas, embora conectadas a ele
por meio da rede7.
Além disso, outro aspecto importante da circulação de eventos e de
pessoas refere-se à divulgação e ao financiamento das manifestações, que
também conta com a importante contribuição da RCC.

A Divulgação e o Financiamento
A divulgação das manifestações marianas ocorre pela utilização da
estrutura do movimento, principalmente por seus rituais “de base” – os
grupos de oração, mas também por meio de jornais impressos, de redes de
rádio e televisão pertencentes ou ligados a ela.
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Os meios utilizados para a divulgação de um evento dependem de
seu grau de importância. Por exemplo, no caso da vinda de um mensageiro
internacional – como no caso de Pe Gobbi, Vassula ou uma das videntes
de Medjugorje – a divulgação intensa e ampla, recorrendo-se aos meios de
comunicação de massa, como as redes de rádio e televisão católicas e carismáticas e aos sites da RCC. Uma das grandes responsáveis pela divulgação
de informações sobre as aparições marianas é a rede de televisão “Canção
Nova”, de propriedade da RCC e que tem abrangência nacional – possuindo
também um site bastante completo e constantemente atualizado.
Essa rede de televisão é também responsável pela divulgação e organização de peregrinações para Santuários Marianos no exterior, especialmente na Europa. Existem agências de turismo que oferecem seus pacotes
religiosos nessa rede, e contam com o apoio dela não apenas na divulgação
de seu produto, mas também na organização das excursões e do roteiro,
sendo as viagens acompanhadas por alguma liderança da comunidade
Canção Nova, sacerdotal ou leiga.
Já no caso de eventos de menor porte, como a estadia da virgem
do mel em alguma comunidade, a divulgação é realizada na diocese, nas
cidades vizinhas, por meio de jornais carismáticos de circulação regional e/
ou por avisos em rituais, telefonemas entre conhecidos, ou seja, por meio
da divulgação “boca a boca”. A divulgação é central para esses eventos,
pois é por meio dela que os elos da rede são contactados e organizam as
Romarias entre as pessoas de sua paróquia.
Além da divulgação, a RCC é a responsável pelo financiamento
dos eventos, pois a circulação das manifestações marianas, bem como a
peregrinação constante a Santuários marianos exige recursos financeiros,
que são mobilizados entre os membros da RCC. Como no caso das visitas
aos locais de aparição em que o grupo de apoio local é responsável por
angariar fundos.
O sucesso na captação financeira depende, em parte, das relações e
do prestígio dos membros de cada grupo, sendo que os grupos com maiores
contatos e conexões com as lideranças nacionais e/ou com comunidades
“ricas” são as que conseguem “trazer” mais eventos. Sob esse aspecto, a
comunidade Magnificat, de São José dos Campos, pode ser considerada
“bem relacionada”, pois seus membros de destaque têm contatos com as
lideranças nacionais e com membros de destaque da comunidade “Canção
Nova”, a maior comunidade carismática do país e também a mais rica.
Assim, a Comunidade Magnificat recebe a visita de muitos mensageiros
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de Nossa Senhora, sendo a imagem da Virgem do Mel apenas uma destas
manifestações.
Dessa maneira, a rede é mobilizada para angariar recursos para a
circulação dos eventos8, trazendo pessoas com o dom da locução para
proferir palestras, ou videntes para ter suas visões nas comunidades. O
grupo de carismáticos de São José dos Campos já trouxe, além da imagem
de Maria que verte mel, os seguintes confidentes: Pe Gobbi, Vassula Ryden,
Raimundo Lopez, Mirna, entre outros.
A extensão da rede mobilizada para o financiamento, bem como
os tipos de divulgação utilizados variam de acordo com a importância e a
grandeza do evento. Inclusive, percebemos que a realização de manifestações marianas em comunidades carismáticas é mais comum do que nos
locais de aparição, devido, justamente, a capacidade da RCC em mobilizar
um maior número de elos da rede, ou membros mais poderosos – seja no
que se refere ao prestígio ou ao poder financeiro.
Assim, a importância do evento pode ser observada a partir das
redes que mobiliza – para sua organização, divulgação e financiamento. O
caso analisado da Virgem do mel, por exemplo, mobilizou os carismáticos
locais – lideranças e não lideranças – e videntes das proximidades. Não
foi divulgado e financiado por meio de uma rede muito extensa, tocando
membros do município e de municípios vizinhos.
Já o caso do encontro de “mensageiros”, promovido pelo Pe Gobbi
mobilizou elos de todo o país, uma rede extensa, tendo sido financiado por
membros da hierarquia nacional da RCC e do Movimento Sacerdotal Mariano. Interessa destacar que foi um evento sigiloso, e capaz de exemplificar
o poder de articulação dessa rede, pois não foi abertamente divulgado, mas
que contactou mais de cem videntes e confidentes de Nossa Senhora de
todo o Brasil.

A importância da intermediação
do movimento carismático
A centralidade da mediação do movimento carismático para a realização das aparições foi constatada em diferentes aspectos, desde a organização
das romarias nas paróquias, pelos contatos em rede, pelo financiamento dos
eventos. Nesse sentido, importa traçar algumas considerações sobre a centralidade da mediação na sociedade contemporânea, inclusive na Igreja.
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Consideramos como mediadores, ou como corpos intermediários,
os movimentos leigos ligados à Igreja Católica, mas que possuem certa
independência em relação a ela, cujo melhor exemplo é a Renovação
Carismática. Esse movimento é composto por uma estrutura hierárquica
independente e paralela à instituição, sendo estruturado em Comissões –
Comissão Municipal, Comissão Regional, Comissão Estadual, Comissão
Nacional e Comissão Mundial. A mediação da RCC se deve, em parte, a sua
organização hierárquica e burocrática, fator que muito contribuiu para a sua
expansão por todo o país. A RCC, apesar de vinculada a Igreja Católica e
de professar obediência a seus sacerdotes, tem autonomia em suas decisões,
que partem da hierarquia do movimento, e não da hierarquia da Igreja9. Essa
autonomia é também financeira, pois a RCC é um movimento rico, que faz
campanhas de arrecadação de sucesso entre seus membros.
Nesta estrutura hierárquica da RCC há uma formação específica
para as lideranças, sem relação com a oficialidade católica. Além disso,
seus membros devem se reportar aos superiores na hierarquia carismática,
devendo obediência a eles. Dessa maneira, trata-se de um movimento da
Igreja Católica, mas que possui alguma independência em relação a ela, e
que por isso serve para a discussão sobre os corpos intermediários – no
caso os novos movimentos leigos – na instituição católica.
A concepção de corpos intermediários vem da sociologia das instituições. Segundo os estudiosos, estes elementos ocupam um lugar cada
vez mais importante nas últimas décadas, sendo considerados como uma
barreira contra o autoritarismo e centrais na constituição da democracia
pluralista, garantindo ativamente a liberdade dos cidadãos. Segundo Palard
(2006), as associações têm como principal função estabelecer a ligação
entre o Estado democrático e o cidadão e de protegê-los contra o despotismo. Nesse sentido, eles são concebidos como uma esfera intermediária
entre o poder e os cidadãos, responsável pelo elo entre eles, mas também
pela garantia das liberdades e da proteção. Destacamos que as práticas e
movimentos de mediação estão presentes em vários setores da vida social
e política das sociedades contemporâneas, sendo marcantes das relações
entre os indivíduos e as instituições.
A questão é se podemos transpor estes princípios de mediação entre indivíduo e instituição presentes na sociedade política para as relações
entre a Igreja e o indivíduo, considerando que a instituição católica está
hierarquicamente estruturada sob as bases de um poder centralizador – o
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ma da infalibilidade papal, ou seja, suas decisões representam a vontade de
Deus, e por isso não são passíveis de falhas. Segundo Palard (2006), esta
transposição apenas pode ser feita dentro de certos limites, sobretudo no
que se refere à manutenção da unidade disciplinar e doutrinária, que deve
primar sobre a liberdade, não podendo ser dividida nem negociada. Dessa
maneira, o exercício do poder na Igreja Católica continua sendo exercido
de forma hierárquica e centralizada, sendo sustentado pelos princípios da
verdade divina e da unidade doutrinária, dos quais a instituição não abre mão.
Assim, a participação dos leigos e a ação dos novos movimentos somente
podem ocorrer dentro de determinados limites impostos pela hierarquia,
sendo o principal deles a fidelidade à doutrina católica.
Dessa forma, o movimento carismático também deve fidelidade a
esta doutrina, e é justamente por que se adequou a ela que conseguiu se
disseminar com grande força a partir de meados da década de noventa.
Apesar de ter sido um movimento bastante polêmico, especialmente em
seu início, ele não rompe com a doutrina católica. Pelo contrário, os carismáticos fazem questão de se proclamarem como católicos, enfatizando
dogmas caros a essa religião, como a importância dos sacramentos e a
infalibilidade do Papa.
A RCC realiza a mediação entre o indivíduo e a instituição, organizando e divulgando rituais católicos, como no caso demonstrado das peregrinações e cenáculos marianos. Entretanto, essa mediação é estabelecida
dentro dos limites doutrinários estabelecidos pela instituição. Dessa forma,
apesar de seu papel central na sustentação dos rituais de aparição, devido,
em grande parte a sua autonomia em relação à Igreja, há limites doutrinários
a que ela deve se submeter. Essa discussão merece ser aprofundada, apenas
pontuamos alguns de seus aspectos devido a centralidade da mediação
exercida pela RCC nas aparições marianas.

Considerações Finais
Ao longo deste artigo demonstramos duas características importantes das manifestações marianas na atualidade. Por um lado, a importância das relações territoriais, que tem como base as paróquias e grupos
de vizinhança, na organização das peregrinações. E, por outro lado, uma
rede desterritorializada, que se volta para o movimento carismático, mas
que não se restringe a ele, sendo marcada pela intensa circulação e troca
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de contatos por meios diferentes da anterior – redes de televisão e rádio,
sites na internet, jornais e revistas. Possui, pois, complexidade e extensão
maiores, utilizando-se de toda a estrutura do movimento carismático, desde suas redes de rádio e televisão para a divulgação de roteiros turísticos
para Santuários Marianos, bem como de seus recursos financeiros para
providenciar viagens de videntes a esses Santuários, ou para trazê-los para
comunidades carismáticas. As comunidades carismáticas representam os
pontos de confluência dessa rede, sendo locais em que várias pessoas de
destaque se encontram e estabelecem novos contatos.
As percepções do espaço e do tempo são diferenciadas nas peregrinações para os Cenáculos marianos, não existindo a sacralização de um
espaço concreto por um tempo indeterminado, mas pelo contrário, há
a fluidez de ambos. Os espaços são temporariamente percebidos como
sagrados, durante o tempo pelo qual a manifestação lá permanece. Porém,
uma exceção importante deve ser feita para o caso das aparições de Nossa
Senhora, em que o local em que ela aparece possui importância para os
devotos, estando relacionado a uma grande simbologia referente a estes
eventos, que não é possível ser analisada neste artigo.
O artigo demonstra a desterritorialização em curso nas manifestações
de Maria. Entretanto, mesmo diante dessas novas características, especialmente no caso das aparições – em que os videntes também peregrinam,
não estando a visão exclusivamente vinculada a um território -, a referência
geográfica ainda é central. Isso foi observado em Jacareí, onde está em
construção um santuário na montanha em que ocorrem as aparições de
Maria, sendo que esse local, durante o segundo domingo de cada mês, dia
da aparição, recebe um grande número de ônibus e vans de peregrinos. Embora Marcos Tadeu também peregrine para outras manifestações marianas
e receba as visões em outras localidades, o “seu” santuário permanece na
Montanha em Jacareí.
A partir dos dados levantados por Carlos Steil (2003), em Taquari,
e por Tânia Almeida (2004), em Piedade das Gerais, pudemos reforçar a
importância da localidade nas aparições marianas. Nos fenômenos analisados por esses autores, nos locais onde ocorreram as primeiras aparições
foram constituídas comunidades de devotos. No caso de Piedade das Gerais,
por exemplo, foi constituído o “Vale da Imaculada Conceição”, local onde
vários peregrinos fixaram residência, construindo suas casas no sítio onde
a vidente Marilda recebe as aparições. Essa é uma evidência importante
de que o local onde Nossa Senhora “escolheu para aparecer” permanece
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central para os devotos, que são capazes de mudar suas vidas para habitar
nesse lugar escolhido pela Virgem.
Assim, embora as aparições ganhem características desterritorializadas a partir da década de oitenta, especialmente a partir de Medjugorje,
com a circulação de seus videntes, a referência geográfica fixa das aparições marianas não perde a sua importância. Pelo contrário, forma-se um
novo tipo de rede de organização, divulgação e mesmo financiamento das
peregrinações aos Santuários – como pelo financiamento de viagens de
videntes e confidentes a Santuários europeus – que reforça a importância
da prática de peregrinar.
Existem, pois, duas dimensões distintas nas aparições marianas: por
um lado a sua circulação, que ocorre através de uma rede transnacional;
por outro lado, a importância das referências geográficas fixas, tanto nas
relações religiosas paroquiais – fundamentais para a organização das peregrinações – quanto na importância atribuída pelos peregrinos ao local em
que as aparições se iniciaram.
O peregrino das aparições marianas circula. Observamos a existência
de uma rede de manifestações de Nossa Senhora, pela qual circulam pessoas, informações, símbolos e práticas; sendo que o indivíduo que circula
por esta rede - ampla e desterritorializada - está também inserido em redes
menos amplas de relações religiosas locais – paroquiais, de vizinhança e de
parentesco. Ambas se mostraram centrais para que os peregrinos realizassem a peregrinação, demonstrando que a sua inserção nas redes de relações
é fundamental, pois, o agir religioso de peregrinar depende dos contatos
estabelecidos e as informações recebidas.
A importância do movimento carismático neste processo se destacou
ao longo de todo o trabalho. Ela representa o mais importante nó desta rede
de aparições marianas, sendo em grande parte responsável pela organização
das aparições; pela disseminação de informações, idéias e devoções.
A organização hierárquica e burocrática da RCC, bem como sua
presença reticular na Igreja – estando presente em paróquias de todo o
país – possibilita que as idéias e crenças que servem de fonte de legitimidade para as aparições circulem e sejam disseminadas. A sua organização
reticular contribui para a organização das peregrinações, permitindo que
as informações sobre a realização de Cenáculos marianos e as crenças e
devoções associadas a eles se disseminem de forma bastante eficiente.
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Notas
Doutora em Ciência Social (Antropologia Social), Universidade de São Paulo.
Este trabalho de campo também fundamentou minha tese de doutorado sobre as aparições
marianas no Brasil.
2
Como nos casos do Santuário de Nossa Senhora Aparecida ou do Padre Cícero, em que
as Romarias são constantes e em qualquer época do ano, embora em número maior pela
época das festas destes santos.
3
Analisamos as práticas rituais dos peregrinos que participavam dos cenáculos através
de excursões realizadas por suas paróquias de origem, sendo que, a partir delas pudemos
perceber as relações religiosas estabelecidas por eles.
4
Apesar de sua proprietária ser de Maringá, a imagem praticamente não permanece mais
na cidade, estando constantemente em circulação pelo Brasil.
5
As peregrinações para Medjugorje foram analisadas por Elisabeth Claverie (2004), que em
sua obra “Les guerres de la Vierge” demonstra como a vila bósnia se torna um dos maiores
santuários marianos da atualidade. Ou seja, de acordo com a análise da autora, notamos
que o local de origem da aparição permanece importante, sendo destino de peregrinos do
mundo todo.
6
Inclusive, vale a pena mencionar que ambas possuíam uma enorme quantidade de material
sobre inúmeras aparições – brasileiras ou não. Quando fui entrevistá-las, na casa de cada
uma delas, fiquei perdida entre livros, jornais, revistas, fitas, medalhas, terços, referentes às
mais variadas aparições.
7
As conexões são observadas também nas crenças carismáticas, como, por exemplo, no
chamado “ciclo de Maria”, idéia estabelecida pelo Pe Jonas Abib, um dos fundadores e líder
nacional da RCC e amplamente divulgada entre os fiéis. Para eles há um ciclo de aparições da
Virgem, iniciado em Fátima (1917), continuado em Garabandal (1960) e que deve se encerrar
em Medjugorje (1981). Em Fátima as aparições aconteciam pela manhã, em Garabandal
no meio do dia e em Medjugorge às 17h40min. O horário das aparições indicaria o fim do
tempo dado por Deus para a humanidade, a proximidade do Juízo Final. Essa concepção é
propagada também em livros e impressos do movimento, além da rede carismática de rádio
e televisão “Canção Nova”, e reproduzida por muitos fiéis, durante pregações em rituais,
mas também em conversas informais, quando o assunto são as aparições de Maria. Essas
três aparições européias são referências constantes nos discursos carismáticos.
8
Formavam outras redes de classe, com contato com pessoas de maior poder aquisitivo e,
assim, com maiores possibilidades de conseguirem recursos.
9
Inclusive, as relações entre carismáticos e a hierarquia católica são freqüentemente tensas,
devido, em grande parte, a autonomia da RCC, não apenas no que se refere a estratégias e
decisões, mas também na autonomia do contato com as figuras divinas – o Espírito Santo e a
Virgem Maria. Entretanto, essas relações de tensão variam de acordo com as situações, com
o posicionamento teológico do pároco e com a aceitação de suas decisões pelas lideranças
carismáticas locais. Como, na atualidade, padres vinculados a RCC são bastante comuns, as
relações de tensão podem não ocorrer.
*

1
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IMAGINÁRIOS RELIGIOSOS
E POLÍTICOS NA AMÉRICA LATINA:
QUE RELAÇÕES EXISTEM ENTRE ELES?
Ari Pedro Oro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo: Este texto apresenta uma série de idéias propostas pela equipe de pesquisadores do GRIPAL (Groupe de Recherches sur les Imaginaires Politiques en Amérique
Latine), da Universidade de Quebec, em Montreal, acerca das relações entre os
imaginários religiosos e políticos na América Latina. Tais formulações resultam
de pesquisas de campo realizadas na Argentina, Brasil, Chile, México e Venezuela.
A amostra é composta de dois terços de indivíduos das camadas desfavorecidas,
pertencentes aos segmentos católico e evangélico (predominantemente pentecostais
e neo-pentecostais), e de um terço de estudantes universitários. O texto analisa, em
primeiro lugar, a impregnação do imaginário religioso nesses segmentos religiosos e
sociais, em seguida, a presença do imaginário político e, por fim, analisa as relações
existentes entre ambos os imaginários. No texto, é estabelecido um diálogo entre
as formulações do mencionado grupo canadense e aquelas propostas por alguns
autores latino-americanos acerca do mesmo objeto.
Palavras-chave: imaginários políticos, imaginários religiosos, América Latina.
Abstract: This text presents a set of ideas proposed by GRIPAL’s research team
(Groupe de Recherches sur les Imaginaires Politiques en Amérique Latine), of the University
of Quebec, Montreal, about relations between religious and political imageries in
Latin America. Such formulations arise from fieldwork in Argentina, Brazil, Chile,
México e Venezuela. The sample is composed by two thirds of individuals from
disfavored strata, belonging to Catholic and Evangelical segments (mainly Pentecostals and Neo-Pentecostals), and a third of academic students. This text analyzes,
firstly, the impregnation of religious imagery in these social and religious sectors,
afterwards, the presence of political imagery, and finally, the existent relations between both imageries. It is established, in the text, a dialogue among formulations
of the mentioned Canadian group and those proposed by some Latin-American
authors about the same subject.
Keywords: Political imageries, Religious imageries, Latin America.
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O GRIPAL (Groupe de Recherches sur les Imaginaires Politiques en Amérique
Latine), da Universidade de Quebec, em Montreal, desenvolve, há vários
anos, pesquisas quantitativas e qualitativas sobre os imaginários religiosos
e políticos na América latina1. Cinco países foram privilegiados, a saber:
Argentina, Brasil, Chile, México e Venezuela. Coordenado pelo professor
André Corten, cientista político da mencionada Universidade, o GRIPAL
já tem produzido vários trabalhos sobre esse tema (Corten, 2001; Corten,
Lebel, Huart & Chaput, 2006; Corten, 2006a; Corten, 2006b; Corten, Molina
& Chiasson-Lebel, 2007).
Neste texto apresento algumas idéias veiculadas por estes autores,
nestes escritos, sobre o tema referido, assim como a base teórica adotada
para analisar os achados de campo. Adianto, por um lado, em sintonia
com os autores mencionados, que as análises formuladas constituem uma
pequena janela aberta para se compreender os imaginários de cada um dos
cinco países latino-americanos em questão. Por outro lado, neste texto
será estabelecido um diálogo, mesmo que incipiente, entre as formulações
do grupo canadense e as idéias apresentadas por alguns autores latinoamericanos acerca do mesmo objeto.
O conceito de imaginário utilizado pelo GRIPAL é aquele proposto
por C. Castoriadis, ou seja, a “criação de significações imaginárias sociais
e criação de imagens ou figuras que as suportam” (Castoriadis, 1982, p.
171)2. “O imaginário, para Castoriadis, está na raiz da alienação, além da
criação na história” (Id. Ibid., p. 161). Ou seja, ele comporta dois aspectos:
o instituinte e o instituído3, e a partir dele pode-se pensar a história e a
sociedade como pólos de criação originária (Id. Ibid., p. 62). Isto significa
que ao lado das determinações (instituídas) há, na sociedade, espaços para
invenções que passam pelo imaginário, enquanto produtor de sentidos e
de imagens significantes. Assim sendo, como diria G. Durand, o imaginário
firma-se como uma potência instauradora (Durand, 1998).
Essa percepção do imaginário, sublinha André Corten, “permite
avaliar a “instituição” da sociedade sem valorizar demais a ordem do político. Pelo contrário, é conservada a noção de instituinte que supõe uma
certa ligação com o sagrado” (Corten, 2001, p. 151)4. Ou seja, o religioso
constitui um bom exemplo do imaginário na perspectiva de Castoriadis,
posto que há nele um aspecto instituído e outro instituinte do social (Corten, 2006b, p. 72)5.
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Abordagem empírica dos imaginários
Posto que os imaginários não podem ser captados diretamente6, o
GRIPAL adotou, acertadamente, como recurso metodológico, a formulação
de enunciados, isto é, de códigos lingüísticos acerca do que comumente é
concebido como pertencendo aos campos político e religioso, e solicitou
aos entrevistados para que se posicionassem, atribuindo-lhes sentido, seja
favoravelmente, seja desfavoravelmente, ou, mesmo, podendo não externarem suas opiniões.
O instrumento de pesquisa, a partir do qual foi montado um banco
de dados, foi aplicado no ano de 2003, junto a 1.638 pessoas, dos cinco
países acima mencionados, dois terços deles sendo indivíduos das camadas
desfavorecidas, pertencentes aos segmentos católico e evangélico (predominantemente pentecostais e neo-pentecostais), e de um terço de estudantes
universitários.

Enunciados religiosos
Os principais enunciados religiosos apresentados aos entrevistados
foram os seguintes: “Deus nos governa do céu”; “a Virgem é a mãe dos
pobres”; “somente os verdadeiros cristãos podem conhecer a felicidade”;
“as calamidades são um castigo de Deus”; “Jesus é a única solução”; “a
expressão conjunta do sofrimento pode fazer mudar as coisas”; “os templos
e as igrejas são locais para expressar o sofrimento”.
Iniciemos pelo enunciado “Deus nos governa do céu”. Sua aprovação
foi da ordem de 85% tanto para os católicos quanto para os evangélicos
dos cinco países mencionados, menos para os católicos do México, cujo
índice baixou para 45%. Entre os estudantes de todos os países, porém, a
porcentagem baixou para cerca de 23%.
Esses índices sugerem que os universitários dos cinco países são menos submetidos aos imaginários religiosos instituídos do que os evangélicos
e os católicos das camadas baixas, com exceção dos católicos mexicanos.
O enunciado “a Virgem é a mãe dos pobres” também recolheu a menor aprovação entre os mexicanos, apesar da importante devoção à Virgem
de Guadalupe. De fato, entre os católicos mexicanos 54% responderam
positivamente a esse enunciado contra 74% dos católicos dos demais países
latino-americanos. Isto não impede, todavia, como se sabe, a que o culto à
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Virgem de Guadalupe não assuma a condição de “religião civil mexicana”
pois “seja ou não crente, ser mexicano, é se identificar a este culto”. Se
assim for, é de se perguntar se “os evangélicos mexicanos que, mais do que
os outros evangélicos latino-americanos, se recusam de reconhecer esse
ícone nacional, correm o risco de se sentirem menos mexicanos” (Corten,
Molina, e Chiasson-Lebel, 2007, p. 17).
Já o enunciado “somente os verdadeiros cristãos podem conhecer a
felicidade” recolheu os menores índices de aprovação entre os entrevistados
brasileiros, sejam eles católicos (com 20%), evangélicos (48%) ou estudantes (3%). Este fato pode estar revelando ao mesmo tempo uma imagem
significante de misericórdia existente no Brasil assim como um maior grau
de tolerância religiosa existente neste país devido à histórica convivência
inter-religiosa observável sobretudo nos meios populares.
Os maiores índices de aprovação desse enunciado apareceram na
Argentina e na Venezuela, tanto entre católicos (cerca de 39%) quanto entre
evangélicos (cerca de 69%) e entre estudantes (cerca de 12%), revelando,
assim, a importância do religioso instituído nestes dois países. Sobretudo
junto aos evangélicos, os altos índices revelam que a busca da felicidade
nesse meio religioso está associada à conversão religiosa.
O enunciado “as calamidades são um castigo de Deus” recebeu as
maiores porcentagens de aprovação entre os pobres argentinos - católicos
e evangélicos - seguido dos evangélicos venezuelanos e brasileiros.
Já o enunciado “Jesus é a única solução” recolheu um alto grau de
aprovação entre os católicos e evangélicos brasileiros. São 91% e 96% de
respostas positivas, respectivamente, enquanto que nos demais países a
porcentagem baixou para 64% entre os católicos e 92% junto aos evangélicos. Isto estaria revelando, relativamente ao Brasil, que “os enunciados
evangélicos começam a morder o meio católico (ao menos pauperizado)”.
Se assim for, indagam-se os pesquisadores de Montreal, não estaria a
expansão pentecostal produzindo uma revitalização religiosa junto aos
católicos pobres?
Também o enunciado “a expressão conjunta do sofrimento pode
fazer mudar as coisas” recolheu os mais altos índices de aprovação junto
aos evangélicos brasileiros (85%). Já os católicos brasileiros se encontram
atrás somente dos católicos argentinos (89% neste país, contra 84% no
Brasil). Mas, os católicos e os evangélicos brasileiros também se destacaram na aprovação do enunciado segundo o qual “os templos e as igrejas
são locais para expressar o sofrimento”. São 77% e 86% respectivamente,
contra uma média geral de 51% (Corten, Huart, Chaput, 2006a, p. 109). A
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conjunção desses dois enunciados revela a maneira e o lugar onde sobretudo
os evangélicos brasileiros pensam expressar conjuntamente seu sofrimento,
ou seja, no espaço religioso.
Podemos, assim, resumir as principais observações feitas acerca dos
enunciados religiosos. Sobressaíram ora as distinções confessionais, ora os
imaginários nacionais, e ora a superposição das duas variáveis, conforme
os enunciados e os países, como segue:
a) No México é fraca a impregnação das imagens religiosas, mas não
do campo religioso (Id. Ibid., p. 106-107). As imagens religiosas são mais
fracas entre os católicos do que entre os evangélicos mexicanos, fato este
que se inscreve na própria história do país, em particular devido a uma
forte consciência da separação entre Estado e Igreja (Id. Ibid., p. 108; Oro
e Ureta 2007; Blancarte, 2004).
b) A Venezuela constitui o oposto do México, pois ali as imagens
religiosas parecem ter a maior impregnação nos imaginários instituídos entre
os cinco países observados, sobretudo entre os católicos das camadas baixas
e entre os estudantes das camadas médias. Estes últimos, na relação com os
seus colegas dos demais países, chegaram em primeiro lugar em praticamente
todos os enunciados religiosos (Corten, Huart, Chaput, 2006, p. 108-109).
c) No Brasil, os templos e as igrejas são tidos como bons lugares para
se expressar juntos o sofrimento. “Jesus é a solução” pode ser interpretado
como um enunciado do perdão que confere sua tonalidade à imagem de
consolo. Compreende-se, nesta perspectiva, que a felicidade não é concebida como resultante de um mérito de ser um bom cristão. Essa atitude de
“perdão” talvez dê conta da amnésia brasileira sobre o período da ditadura,
como veremos mais à frente.
d) Na Argentina, “os católicos reagem bastante positivamente a todos
os enunciados em que entra em questão os termos “verdadeiros cristãos”
(...). Eles manifestam um grande culto pela Virgem, mãe dos pobres. De
um lado, nota-se uma aspiração a uma purificação contra todas as mentiras
e todas as fraudes (daí a valorização do “verdadeiro”), de outro, uma tendência à culpabilização (isto nos acontece porque nós merecemos). A isto
se acrescenta uma busca do consolo maternal” (Id. Ibid., p. 110).
e) “O Chile chega sempre em posição mediana para todos os enunciados religiosos (...). O Chile aparece como um país desencantado (...). O
desencantamento se traduz também no fato de que o Chile é o país onde
mesmo os evangélicos não manifestam posição radical. Além disso, após
o México, é o país que concebe mais decisivamente a separação da Igreja
e do Estado” (Id. Ibid., p. 111).
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Enunciados políticos
Entre os enunciados de ordem política destacam-se os seguintes:
“é preciso evitar o julgamento dos antigos ditadores porque isto impede
a reconciliação nacional”; “numa situação de exceção, só o presidente
pode agir”; “hoje um movimento popular seria capaz de acabar com uma
ditadura”; “há coisas que só podem ser resolvidas a nível político”; “as leis
se aplicam da mesma forma para os ricos e os pobres”; “é possível fazer
alguma coisa para mudar a sociedade”; “para ser um bom político, tem que
ser um pouco malandro”; “o Estado é o inimigo do povo”.
Iniciemos pelo último enunciado: “o Estado é o inimigo do povo”.
Ele recebeu as menores aprovações entre os venezuelanos: 20% entre os
católicos e 12% entre os evangélicos desse país, enquanto que a média de
aprovação dos entrevistados católicos, dos demais países, foi de 40%.
Igualmente, diante do enunciado de que “para ser um bom político,
tem que ser um pouco malandro”, os venezuelanos se posicionaram favoravelmente a ele somente na ordem de 25%, diferentemente dos demais
países, cujo índice sobe para 41%. Destacam-se, ainda, na Venezuela, as
respostas dos estudantes diante da afirmação de que “as leis se aplicam da
mesma forma para os ricos e os pobres”. São 70% deles que responderam
favoravelmente a este enunciado, contra uma porcentagem que oscilou
entre 17% e 26% dos estudantes dos demais países.
Também o enunciado: “há coisas que só podem ser resolvidas a nível
político” recebeu a mais alta aprovação entre os venezuelanos, seguidos
dos argentinos.
Portanto, se, como vimos acima, na Venezuela
“o imaginário religioso era particularmente impregnante, parece igualmente
que há uma boa dose de confiança nas instituições políticas ou antes uma
boa dose de impregnação dos imaginários instituídos do político” (Corten,
Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 268).

Ou seja, há bem, na Venezuela, a noção de “dois campos separados.
Isto se refletiria no fato de que o campo religioso não influencia nem positivamente nem negativamente o campo político. A existência desses dois
campos pode esclarecer a polarização que ocorre hoje entre dois campos
antagônicos onde a Igreja católica estrutura uma das posições” (Corten,
Huart, Chaput, 2006, p. 112-113; Oro e Ureta 2007).
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Os posicionamentos mais desfavoráveis ao enunciado: “há coisas que
só podem ser resolvidas a nível político”, vieram dos mexicanos. Já vimos acima
que os mexicanos se caracterizavam pela fraca impregnação dos imaginários
religiosos. Agora, aparece um descrédito, para todas as categorias sociais e
religiosas consultadas, em relação ao político.
Mas, o enunciado “é preciso evitar o julgamento dos antigos ditadores porque
isto impede a reconciliação nacional” recebeu o maior posicionamento contrário
justamente entre os mexicanos, seguido dos católicos chilenos. Isto confirma, segundo os pesquisadores canadenses, que os mexicanos são detentores
de “uma fraca impregnação do imaginário religioso do perdão” (Corten,
Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 266).
Por outro lado, o enunciado “é possível fazer alguma coisa para mudar
a sociedade”, obteve entre os mexicanos as porcentagens mais elevadas, na
razão de 81,9% contra 63% dos demais países. Diga-se de passagem que
os evangélicos chilenos mostraram-se os mais pessimistas quanto à possibilidade de se fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Os mexicanos
também se mostraram os mais reticentes diante do enunciado de que “numa
situação de exceção, só o presidente pode agir”. Este enunciado, bem como o que
dizia que “hoje um movimento popular seria capaz de acabar com uma ditadura”,
receberam as maiores porcentagens de concordância entre os argentinos. Os
evangélicos chilenos mostraram-se novamente os mais pessimistas quanto
à possibilidade do movimento popular acabar hoje com uma ditadura. Isto
revela que “na Argentina se crê na necessidade de uma autoridade única e
forte, capaz de tomar decisões, mas ao mesmo tempo se crê na possibilidade
de destituí-la. E em certos casos, se está pronto a empregar a violência”
(Corten, Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 267).
Ocorre, neste caso, uma projeção no político da representação argentina acerca de Deus: ele nos governa do céu e ao mesmo tempo pode
intervir brutalmente para punir os homens. Lembremos que os argentinos
são os únicos entre os latino-americanos a responderem majoritariamente
que “as calamidades são um castigo de Deus” (Id. Ibid.).
Relativamente aos enunciados do campo político, o Brasil apresenta
uma particularidade, a saber: o número excessivo de respostas na opção “sem
opinião”. Isto aparece, por exemplo, nos enunciados sobre os desaparecidos
políticos, sobre os antigos ditadores, sobre a reconciliação nacional, e sobre
a força popular para destituir ditadores. Para os pesquisadores canadenses,
este fato ilustra que “os brasileiros não identificam este tipo de imaginário
político. Em relação aos outros latino-americanos, eles (os brasileiros) são
definitivamente os menos numerosos a reagirem aos imaginários políticos
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instituídos” (Corten, Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 269). Igualmente,
as opções brasileiras estariam testemunhando “de uma certa amnésia da
sociedade brasileira em relação ao período da ditadura militar. Os brasileiros
não querem voltar ao passado” (Id. Ibid.).
Resumindo as observações sobre os enunciados políticos relativos
a cada um dos países observados, temos o seguinte:
“os pauperizados evangélicos chilenos parecem mais distanciados do imaginário da ação coletiva e menos penetrados pelos imaginários instituídos
do político. Eles parecem ainda guardar traços da atitude de “refúgio” que
Lalive d´Epinay (1970) tinha detectado em seu estudo pioneiro sobre o
pentecostalismo na América Latina” (Corten, Molina, Chiasson-Lebel,
2007, p. 270).

Os venezuelanos, além de serem permeáveis aos imaginários religiosos, como vimos acima, também o são em relação à política, especialmente na confiança no Estado. Este fato revela que a Venezuela é, como já
apontamos, um país onde não somente os imaginários religiosos instituídos
são bastante fortes, mas, também, os imaginários políticos. Isto indica,
afirmam acertadamente os pesquisadores da Universidade de Quebec, que
há na Venezuela uma separação entre os domínios políticos e religiosos
(Id. Ibid., p. 264).
Os mexicanos, contrariamente aos venezuelanos, que se caracterizavam pela fraca impregnação dos imaginários religiosos, agora mostram-se
também pouco impregnados das imagens do político. Isto significa que
para eles a ação coletiva
“não deve passar pelo Estado se se quer que ela seja efetiva. Dito de outra
forma, o imaginário político clássico que põe em destaque a ação estatal e
institucionalizada, encontra pouco eco entre os mexicanos. A desconfiança
em relação ao Estado é palpável...” (Id. Ibid., p. 266).

Enfim, assim como o comportamento argentino no político traduz
imagens semelhantes existentes no campo religioso, no Brasil a forte impregnação da noção de “consolo” e “perdão” presente no campo religioso
também parece ser transferida para o campo político. Exemplo disso é uma
relativa “amnésia” em relação aos ditadores e certa resignação da opinião
pública diante dos políticos corruptos.
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Imaginários religiosos e políticos: relações
Os dados apresentados apontam para o fato de que, na América
Latina, tanto o catolicismo quanto o evangelismo detém especificidades,
mas, também, guardam convergências, ao mesmo tempo em que se cruzam
e se inscrevem nos imaginários nacionais.
Assim, iniciando pelo Brasil, observa-se que no plano religioso é
forte a impregnação das noções de “consolo” e “perdão”, tanto entre os
evangélicos quanto entre os católicos. Estas noções aparecem “quando se
olha as respostas aos enunciados sobre a Igreja como lugar de expressão do
sofrimento e sobre Jesus como única solução...” (Corten, Molina, ChiassonLebel, 2007, p. 272), bem como quando não se considera necessário julgar
os ditadores. Assim sendo, no Brasil o imaginário não seria em si nem
religioso nem político “porque ele escaparia, como imaginário, de uma
lógica identitária. Esta interpretação poderia igualmente explicar porque as
Igrejas tomaram tamanho lugar na vida política brasileira” (Corten, Huart,
Chaput, 2006, p. 113).
Dito de outra forma, no Brasil os imaginários religiosos e políticos
parecem se confundir:
“Exprime-se em linguagem política o que se crê no plano religioso e, viceversa, exprime-se em termos religiosos como se vê a organização (política)
da sociedade. Olha-se a sociedade como se olha a comunidade da igreja.
Crê-se na bondade e se perdoa o próximo. Crê-se também que o Estado
é um amigo e que é preciso perdoar os antigos ditadores e esquecer seus
crimes” (Corten, Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 278).

Por certo, a constituição desse imaginário de imbricação entre o religioso e político tem a ver com a existência no Brasil do que Pierre Sanchis
chamou de uma “cultura católico-brasileira” (Sanchis, 1994), ou de uma
cultura “bíblico-católica”, segundo a expressão de Carlos A. Steil (Steil,
1996). Isto porque, como diz Leonardo Boff, “a Igreja católica sempre foi
em nossa pátria (Brasil) um fator decisivo na formação de nossa identidade
social. Ela pervade capilarmente todo o tecido social” (Boff, 1980, p. 70).
Na Argentina percebe-se a realidade como um mundo de corrupção,
mas se quer acreditar na lei e nas forças de ordem. “Destacam-se imagens de
moralização, de culpabilização e de rigidez, mantendo-se, porém, compatível
com a herança populista: crença na autoridade do chefe e desconfiança em
relação ao “estrangeiro ladrão de riqueza” (Corten, Huart, Chaput, 2006,
p. 114). De sorte que os argentinos não confundem o religioso e o político
mas são os mais numerosos a declarar que eles podem se associar. Por isso
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mesmo, apostam no apoio aos “verdadeiros cristãos” por ocasião das eleições; consideram que “somente os verdadeiros cristãos podem conhecer
a felicidade. (...). Ainda, para eles, é preferível ter um presidente cristão.
Estas posições coincidem, no plano dos enunciados puramente políticos,
com um imaginário presidencial forte do tipo populista...” (Corten, Molina,
Chiasson-Lebel, 2007, p. 274).
Diga-se, de passagem, que Pablo Semán e Eloisa Martin também
destacam a existência de uma aproximação entre o religioso e o político na
Argentina, sublinhando, porém, que tal aproximação se dá especialmente
entre peronismo e cristianismo (Semán e Martin, 2006).
Os venezuelanos crêem fortemente que “Deus nos governa do céu” e
que há coisas que só podem ser resolvidas no nível político. Expressam,
portanto, confiança ao mesmo tempo nas instituições religiosas e no Estado, sejam os membros pluriconfessionais das camadas baixas sejam os
estudantes universitários daquele país.
Note-se, portanto, que a posição venezuelana é inversa à da brasileira, pois, enquanto no país caribenho os imaginários instituídos, religioso e
político, são concebidos separadamente e apresentam-se fortes, no Brasil
eles tendem a se aproximar e mesmo a se confundir.
Os mexicanos revelaram-se bastante desencantados, sobretudo os
católicos. Por exemplo, eles não atribuem às calamidades, como terremotos,
um significado religioso, como punição divina, por exemplo. Além disso,
eles não vêem porque se deveria votar num presidente cristão. Estão, assim, expressando uma dissociação entre religião e política. Além disso, o
enfrentamento do sofrimento ocorre de forma pessoal, diferentemente dos
brasileiros que indicam os centros religiosos como expressão das aflições.
Também crêem menos do que os demais latino-americanos (64% contra
84% para estes últimos) de que a expressão coletiva do sofrimento possa
fazer mudar a realidade.
Porém, entre os mexicanos,
“os dois imaginários, o religioso como o político, embora concebidos como
sendo separados um do outro, são homólogos na medida em que repousam
no que se poderia chamar um modo de imanência que escapa da lógica
identitária produzida pelos teólogos ou os discursos estatais. Na base dos
dois se encontra a idéia de que a ação deve vir de si, do interior e não das
instituições - tais como a Igreja ou o Estado – que se considera exteriores e
das quais se desconfia” (Corten, Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 276)7.

Assim, no México e na Venezuela o religioso e o político se separam,
regidos por um princípio de transcendência (na Venezuela) ou por um
princípio de imanência (no México) (Id. Ibid., p. 278).
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Enfim, o Chile se encontraria numa situação intermediária entre
México e Venezuela no que diz respeito ao plano religioso. Porém, no
plano político revela-se pessimista, seja na possibilidade de destituir um
ditador ou de julgá-lo, ou de ter um presidente cristão. Ademais, junto com
os mexicanos, os chilenos mostraram-se os mais desencantados entre os
cinco países pesquisados.

Conclusão
Para além das especificidades levantadas nos cinco países latinoamericanos referidos acerca das relações entre os imaginários religioso
e político, há traços históricos, culturais e sociais recorrentes, ou seja,
instituídos religiosos e políticos compartilhados pelos diferentes países
e pelas diferentes confissões religiosas. Seriam, como diria Pablo Semán,
crenças e concepções que atravessariam tanto o imaginário religioso - e os
limites e âmbitos propostos pelas instituições religiosas - quanto o político,
questionando, assim, a “suposição de que política e religião constituem
compartimentos estanques” (Semán, 2000, p. 258).
André Corten chama a atenção para algumas dessas continuidades
estruturais. Em primeiro lugar, a oposição transcendência/imanência é
menos acentuada na América latina do que nos países do Norte. Também,
a imanência revela-se preeminente em certos segmentos religiosos, como
o pentecostalismo. Sobre isto afirma Corten:
“De minhas pesquisas sobre o pentecostalismo, chego à conclusão que
elementos não transcendentes (se referindo às emoções da vida quotidiana)
caracterizam mais e mais o religioso tal como ele se manifesta na América
latina e na África. Assim, mesmo nas condições terríveis de miséria, as emoções experimentadas e expressas no templo pentecostal são vividas como
fator de enriquecimento da vida atual mais do que como um passaporte para
o além” (Corten, 2006b, p. 76).

Em segundo lugar, a distinção entre imaginário religioso e imaginário
político mostra-se somente em parte válida na América Latina, porque aqui
“o transcendente é menos radical do que em outros lugares. A saída da
religião é aqui também muito menos nítida. A história da América Latina é
marcada por um religioso mais imanente. De um lado, a religião está próxima das pessoas. Fala-se de religião popular. De outro lado, o político não
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tem o estatuto de intangibilidade a partir da fonte da tradição republicana.
O religioso está sempre presente, o político é muitas vezes fluído” (Corten,
Molina, Chiasson-Lebel, 2007, p. 254-255)8.

Em terceiro lugar, e tomando partido contra o uso corrente da noção
de secularização para a América Latina, a equipe da Universidade de Quebec
sustenta que nas sociedades latino-americanas a religião continua sendo um
dos aspectos incontornáveis da vida social. Ela é a base da ordem social
(Id. Ibid.:2), especialmente em três países. Segundo afirmam: “o Brasil, a
Argentina e a Venezuela são três países em que a impregnação do religioso
parece forte” (Corten, Huart, Chaput, 2006, p. 115).
Esta conclusão faz eco de outras, elaboradas, por exemplo, por Pierre
Sanchis e Lísias Negrão, entre outros estudiosos (Burity, 1997; Carvalho,
1999; Giumbelli, 2002 e Machado, 2006, para citar somente alguns), acerca
da vitalidade atual da religião e de sua presença na esfera pública. De fato,
recordemos que para Para Sanchis, “a religião continua integrando o programa, inclusive público, de sociedades marcadas por uma modernização
‘tardia’...” (Sanchis, 2001, p. 31-32). Lísias Negrão, por sua vez, afirma
que ao mesmo tempo em que se reconhece que no Brasil o Estado e as
instituições são secularizadas, nota-se, também, que as mentalidades dos
indivíduos permanecem relativamente encantadas. Por isso mesmo, conclui
que o Brasil se caracterizaria por ser um país de semi-encantamento e de
secularização relativa (Negrão, 2005).
Reitero, por um lado, que estas afirmações podem ser estendidas
para outros países da América Latina, além do Brasil, e, de outro lado,
que elas coincidem, em grande medida, com as formulações do GRIPAL,
apresentadas neste texto, acerca das relações entre o religioso e o político
e, mais especificamente, entre os imaginários religiosos e políticos no subcontinente americano.

Notas
Texto originalmente apresentado na Mesa Redonda Religiones/Poder y Culturas Políticas,
nas XIV Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, Buenos Aires, 25 a 28
de setembro de 2007.
2
André Corten recorda que para René Barbier o conceito imaginário conheceu três fases: a
primeira é da filosofia grega, que impôs um dualismo entre o real e o imaginário; a segunda,
é a do romantismo e do surrealismo que atualizam o imaginário criador; e, enfim, a terceira
fase, a contemporânea, que tenta uma articulação, a partir de Bachelard, entre a “função do
1
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real” e a “função do irreal”. Na linha de Bachelard se encontram Gilbert Durand, Michel
Maffesoli e Cornelius Castoriadis (Corten, 2006a).
3
Em sua leitura interpretativa do pensamento de Castoriadis, N. Poirier assim clarifica essas
dimensões do imaginário: “Se entiende por imaginário instituyente la obra de un ente colectivo
humano que crea significaciones nuevas que subvierten las formas históricas existentes; por
imaginário instituído no debe entenderse la obra creadora misma (lo ‘instituyente’) sino su
producto (lo ‘instituido’) a saber, el conjunto de instituciones que encarnan esas significaciones y les confieren realidad sean ellas materiales (útiles, técnicas, instrumentos de poder...)
o inmateriales (lenguaje, normas, leyes...): “lo que mantiene unida una sociedade es (... su
institución, la compleja totalidad de sus instituciones particulares, lo que yo denomino la
‘institución’ de la sociedad como un todo´” (Poirier, 2006, p. 63).
4
A religião, sustenta Castoriadis, está centrada num imaginário (Castoriadis, 1982, p. 156) e
como todo o imaginário expressa-se através do simbólico, “não somente para ´exprimir-se´, o
que é obvio, mas para ´existir´, para passar do virtual a qualquer coisa a mais (...). Mas, também,
inversamente, o simbolismo pressupõe a capacidade imaginária. Pois pressupõe a capacidade
de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la diferente do que é” (Id. Ibid., p. 154).
5
Castoriadis reconhece que a religião consiste numa “instituição tão importante em todas as
sociedades históricas” (Castoriadis, 1982, p. 143). Porém, toma distância tanto dos funcionalistas quanto dos marxistas, que desqualificam a religião tratando-a como se fosse “uma
pseudo-superestrutura, um epifenômeno dos epifenômenos” (Id. Ibid., p. 145).
6
Segundo o pensador grego, o imaginário (“esse fantasma fundamental”), só pode ser
captado de maneira derivada e oblíqua (Castoriadis, 1982, p. 172-173).
7
“Os mexicanos possuem uma grande desconfiança vis-à-vis do Estado, das leis e do
Presidente, mas eles estão implicados nos imaginários políticos da ação – “pode-se fazer
alguma coisa para mudar a sociedade”. O imaginário político dos venezuelanos, ao contrário, é de grande confiança no Estado; é através dele que se pode mudar as coisas. Assim,
enquanto os mexicanos possuem uma visão imanente da política os venezuelanos detém
uma visão transcendente da política. Eles se aproximam, porém, na articulação do religioso
e do político pelo fato de que os mexicanos tem igualmente uma visão imanente no plano
religioso, como os venezuelanos possuem uma visão transcendente” (Corten, Molina,
Chiasson-Lebel, 2007, p. 278-279).
8
Isto significa que embora haja a compreensão da existência institucional do “campo político”, enquanto espaço de organização do acesso aos bens de segurança onde o Estado tenta
ser o detentor do monopólio legítimo da violência física, e do “campo religioso”, enquanto
lugar de organização do acesso aos bens de salvação onde as Igrejas tentam deter o seu
monopólio, a realidade sócio-cultural latino-americana, tal como é vivida quotidianamente
pelos seus indivíduos, sobretudo pelas imensas camadas populares, tende a questionar essa
distinção institucional dos mencionados campos e, mesmo, a existência de uma fronteira
entre eles (Corten, Huart, Chaput, 2006).
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DESDE EL BARRIO: PERSPECTIVAS
ACERCA DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA
DE PASTORES EVANGÉLICOS
EN EL CONURBANO BONAERENSE
Marcos Andrés Carbonelli
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Resumen: El presente artículo se propone examinar la actividad política de pastores evangélicos en el Conurbano Bonaerense. El foco analítico se centra en las
motivaciones, representaciones y estrategias de estos actores, como así también en
sus modalidades de acumulación de capital político. La participación evangélica se
fundamenta en una reconsideración de su posición tradicional en torno a la praxis
política, y en la articulación de la actividad social desplegada por los pastores con
la vida política de los barrios periféricos del Conurbano. El dominio territorial de
los líderes evangélicos se configura como su principal fuente de acceso a la arena
política y la competencia por cargos públicos. Estas formas de intervención de lo
religioso en el espacio público ponen en evidencia la relación dialéctica establecida
entre los procesos de reestructuración del campo religioso en Argentina y elementos
claves de la cultura política nacional.
Palabras Claves: pastores evangélicos, partidos políticos, barrio, militancia
Abstract: This article intends to examine the political activity of evangelical
pastors in the Conurbano Bonaerense. The analysis focuses on the motivations,
performances and strategies of these actors, as well as its modalities for accumulation of political capital. The evangelical participation is based on a review of its
traditional position around the praxis policy, and in the articulation of the social
activity undertaken by the pastors with political life in the suburbs of Area. The
territorial domain of the protestant church leaders is set as its main source of
access to the political arena and the competition for public office. These forms
of intervention of the religious in public space are evidence of the dialectical
relationship established between the restructuring processes of the religious field
in Argentina and key elements of the national political culture.
Keywords: Evangelical pastors, political parties, neighborhood, militancy
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Introducción
Desde el regreso de la democracia, distintos actores evangélicos
decidieron participar masivamente de la vida política de la Argentina, para
hacer escuchar sus voces y reclamos, para interesarse por la suerte de sus
comunidades políticas, y para implicarse en la gestión de políticas públicas. Los trabajos de Wynarczyk (2006) y Mallimaci (1996) al respecto, han
iluminado la fuerte militancia de sectores evangélicos en pos de revisar la
situación legal y social de las confesiones no católicas en nuestro país, y
asimismo, los límites registrados por la propuesta de partidos confesionales
durante la década del 90.
Acompañando los estudios más recientes de Algranti (2006) y Semán (2006), el presente artículo se propone analizar la actividad política
actual de líderes evangélicos en Argentina, a partir de un estudio de casos
seleccionados por su participación destacada, a nivel local, en las elecciones
de octubre de 2007. Haremos foco, particularmente, en las modalidades
de participación de estos actores en los barrios periféricos del Conurbano
Bonaerense. La bibliografía existente referida a las articulaciones, redes y
formas de participación que constituyen la trama política de los barrios populares (Auyero, 2001; Merklen, 2005; Frederic, 2004) suscitaban, a nuestro
criterio, importantes interrogantes a partir de la actitud a tomar frente a las
mismas, por parte de líderes de comunidades evangélicas y pentecostales,
las cuáles protagonizaron un vertiginoso crecimiento en esos mismos territorios, durante los últimos veinte años.
Los ejes de nuestro análisis se constituyen a partir de las representaciones y prácticas de los líderes evangélicos, como así también sobre sus
modalidades de inserción en el ámbito político partidario. En el primer
apartado, nos centraremos en las características de su discurso acerca de la
política y sus actores tradicionales, sobre el lugar de la “Iglesia Evangélica” en
torno a estas cuestiones y en las principales motivaciones que los impulsaron
a participar en el “juego político local”. Estas precisiones nos permitirán dar
cuenta del reposicionamiento de estos actores frente a la esfera política, el
cuál se encuentra guiado por una consideración de la misma bajo cánones
morales y religiosos, que los habilita a contraponerse discursivamente a los
tradicionales punteros o mediadores políticos.
En un segundo apartado procuraremos afiliar teóricamente la labor
pastoral desplegada en los barrios del conurbano con modalidades de mediación política con fuerte anclaje territorial, comprendiéndolas en tanto
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como vías de acceso preferenciales al espacio político-partidario. Tal como
esperamos demostrar en los párrafos subsiguientes, las participaciones
políticas de líderes evangélicos en el Conurbano Bonaerense mantienen
estrechos vasos comunicantes con un complejo tejido de relaciones sociales,
que involucran en sus redes a dirigentes partidarios locales, funcionarios
municipales y sobre todo, a los habitantes de los barrios populares del conurbano. Estas formas de intervención de lo religioso en el espacio público
mantienen una relación dialéctica con el proceso de reestructuración del
campo religioso en Argentina (Mallimaci, 1996), y con elementos claves de
la cultura política nacional en general y del campo político en particular.

Líderes evangélicos en la arena política: renovación de
las estructuras, moralización de la política y antagonismo.
El presente estudio comprende un análisis de las trayectorias políticas de cuatro pastores evangélicos: el pastor César Castets, quien preside
la iglesia bautista renovada “Un Encuentro con Dios” de la localidad de
Adolfo Sordeaux (partido de Malvinas Argentinas), la pastora Karina
Luna de Lara, quien coordina junto a su esposo el ministerio “Unión de la
Generación con una Nueva Excelencia”, de José C Paz; Aníbal Villordo,
pastor principal de la iglesia pentecostal “ Fuente de Gozo” de la localidad
de Boulogne, partido de San Isidro; y el pastor Cristian Rosales, quien dirige
la iglesia pentecostal “La Hermosa del barrio El Ceibo” de la localidad de
Monte Chingolo, partido de Lanús.
Todos estos casos conservan entre sí rasgos comunes, que inclusive
pueden intuirse en la nominación de sus congregaciones y en la ubicación
de las mismas: se tratan de líderes evangélicos que pastorean comunidades
pentecostales o evangélicas renovadas, de pequeño y mediano tamaño,
situadas en barrios periféricos del Conurbano Bonaerense. A esta “coincidencia territorial” se le suma una común pertenencia etárea: son pastores
“jóvenes”, de un promedio de edad de 40 años y de 10 años de actividad
pastoral en las mencionadas comunidades. Tanto el pastor Villordo como
la pastora Lara provienen de familias evangélicas, mientras que el pastor
Castets y el pastor Rosales manifestaron haberse convertido a la iglesia
evangélica durante su adolescencia.
En lo concerniente a la participación política partidaria, existe una
diferenciación importante al interior de los casos relevados: el pastor Castets
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.

110

Marcos Andrés Carbonelli

y la pastora Lara fueron candidatos a intendentes de sus respectivos municipios, en las elecciones generales de octubre de 2007; el primero por el
Partido Unidad Federalista (PAUFE), y la segunda por el partido Propuesta
Republicana (PRO). Ambos fueron derrotados en los comicios por los candidatos del partido Frente para la Victoria (FPV), que en dicha oportunidad,
obtuvieron la reelección de sus cargos como jefes municipales.
Por su parte, los pastores Villordo y Rosales tuvieron una actuación
destacada en la competencia electoral en sus propios municipios en el
mismo período, donde apoyaron las candidaturas de los funcionarios que,
en la actualidad, son los intendentes de los distritos de San Isidro y Lanús.
Las prácticas que condensaron este “apoyo” serán descritas en el apartado
siguiente.
Al ser interrogados sobre las causas que los llevaron a involucrarse en
la arena política local, los argumentos esgrimidos por parte de los “políticos
evangélicos” fueron los siguientes:
Siempre me atrapó mucho lo que es la gente y lo social. Cuando venimos
al distrito, hace ya unos cuantos años, encontramos un distrito muy deteriorado, con mucha ausencia, digamos de parte de las autoridades. Más que
nada en el barrio donde nosotros empezamos a relacionarnos, en el barrio
San Atilio, (había) mucha necesidad… Mi pensamiento siempre fue que no
sólo desde la iglesia se puede hacer un trabajo importante, sino que también
se necesita del poder que da la política, porque la política es un poder. Esa
es la realidad. Realmente sentí la necesidad de tener una puerta más directa
para poder ayudar a la gente, creí y creo que la política es una herramienta
muy poderosa para hacer el trabajo que la gente necesita hacer (entrevista a
la pastora Karina Luna de Lara).

Si nosotros (los evangélicos) queremos cambiar, aportar a un cambio
positivo en la sociedad, podemos hacer trabajo social, sería asistencialismo
urgente. Pero para realmente macro-afectar tenemos que estar en los lugares de decisión, sea en el poder legislativo, ejecutivo, etc; defendiendo los
principios cristianos en las leyes de la nación (entrevista a el pastor Aníbal
Villordo)
Creo que ahora hay más gente convencida que se puede producir un cambio
desde el cristianismo en las bases políticas. A eso es hacia lo que apuntamos
siempre: a producir un cambio social. Que la gente mejore su calidad de
vida, utilizando en este caso los principios cristianos que conocemos y que
aplicamos, llevarlos a la política (entrevista al pastor César Castets)
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A partir de una interpretación de la voz de los propios actores,
podemos reconstruir en sus respuestas la concatenación de tres ejes argumentativos. En primer término, se evidencia que el principal interés que
motiva “la participación en política” es una fuerte preocupación social; una
intencionalidad manifiesta de continuar, en el espacio político, una acción
inherente a la misión evangélica de las iglesias. Asimismo se establece una
concepción de las potencialidades que las estructuras de la esfera política
ofrecen para estos fines, donde “los políticos evangélicos” aplicarían las
atribuciones propias de una agencia transformadora. En la base de este
último punto se articula una lectura crítica de la realidad política vigente,
que se trasluce en la necesidad de “generar un cambio social”. Al detalle y a
la comprensión de cada uno de estos ejes, nos abocaremos extensivamente
en las líneas siguientes.
La preocupación social que se percibe, en estos primeros argumentos analizados, se encuentra estrechamente vinculada con las actividades
cotidianamente emprendidas por los líderes religiosos, en el medio local.
Nuestro trabajo de campo ha dado cuenta de todo un repertorio de acciones orientadas a “darle una ayuda a la gente”. Tanto el pastor Castets
como la pastora Lara mantienen desde hace años un merendero para asistir
a los chicos de los barrios lindantes, a lo que suman la dirección de una
radio comunitaria y la asistencia al hospital zonal respectivamente. Por su
parte, el pastor Villordo coordina un centro dedicado a la radicación de la
violencia de género en Boulogne y el pastor Rosales es el responsable de
tres centros de rehabilitación para adolescentes que padecen adicciones. La
manutención y reproducción de estas tareas se encuentra exclusivamente
bajo la responsabilidad de las comunidades evangélicas, y esta autonomía
configura para sus protagonistas, uno de los principales índices de la fortaleza de “la iglesia”.
Este conjunto de tareas conformarían así una “misión evangélica
integral”, cuya objetivo no reside únicamente en la atención espiritual de las
personas, sino también en la preocupación por la solución a sus carencias
materiales.
Sin embargo, los líderes evangélicos consideran que las posibilidades de transformación de la realidad circundante, desde el espacio de sus
templos, posee límites. En palabras de la pastora Karina Lara: “siento que
la iglesia me queda chica para todo lo que quiero hacer”.
Consecuentemente, la política es representada como una esfera clave,
en la medida en que constituye la sede de herramientas sumamente valiosas
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para “macro-afectar”, es decir, para propiciar una transformación radical de
la realidad social, objetivo mayúsculo que se encontraría fuera del alcance
convencional de las iglesias.
Examinando el corpus de representaciones de estos líderes religiosos
se evidencia que la participación política se halla indisolublemente ligada a
la idea de “transportar” hacia dicha esfera, axiomas y mandatos propios del
espacio religioso: “los principios cristianos”. Dicha acción comprende en sí
misma, una relectura exhaustiva sobre todo lo concerniente a la militancia
partidaria y a la gestión pública vigente, tomando como parámetros de
juicio las verdades evangélicas. Para los pastores entrevistados, la política,
en tanto praxis humana, se encontraría bajo un estado de profunda degradación, producto de la acción pecaminosa de sus habituales protagonistas:
los “políticos tradicionales”:
Mientras sigamos teniendo gobiernos de conveniencias, de tejes y manejes,
de pactos secretos, de crimen organizado, o sea, mientras más lejos estemos
de los principios de Dios, peor país vamos a tener; mientras más nos acerquemos a los principios cristianos, vamos a tener un país más justo (Entrevista
al pastor César Castets).
Ellos (los punteros políticos barriales) están asociados a una manera de hacer
política fea, que esclaviza a las personas. La gente del barrio está cansada que
le hagan promesas y nunca pase nada. Creo que a los políticos como ellos
les conviene que la gente sea ignorante, que esté como esclavizada. La gente
decía “yo no quiero ir a los actos, pero si no voy, ellos me sacan el plan. Y son
150$. Yo, en cambio, le quiero mostrar a la gente que se puede hacer política
bien, hacer cosas por el barrio” (Entrevista al pastor Cristian Rosales)

La política de “tejes y manejes”, la política “fea, que esclaviza a las
personas”, se encuentra ligada, en estos relatos, a las prácticas de la dirigencia política local, -los intendentes, concejales y “punteros políticos” -,
que utilizarían su jurisdicción sobre los recursos estatales para obligar a los
habitantes de los barrios a votarlos, y de esta manera perpetuarse en los
sitios del poder. En este mismo sentido, tanto la pastora Lara como el pastor
Castets y el pastor Rosales dieron cuenta del conjunto de agresiones de las
que fueron objeto en sus incursiones en la contienda política: persecuciones, amenazas a sus fiscales durante los comicios, ataques con piedras a los
locales donde se efectuaban sus reuniones y fraudes electorales. Todas estas
prácticas intimidatorias y extorsivas fueron adjudicadas a un mismo agente
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antagónico: “el aparato político”, la estructura o maquinaria política de la
dirigencia vigente en los municipios.
En contraposición, la “nueva política” que traerá “un país más
justo”, aparece como patrimonio de la acción evangélica, cuyos agentes se
encuentran, por su propia labor cotidiana, “cerca de la gente”, y son capaces
de imprimir un sello distintivo en su proyección política.
Acordando con las descripciones que Campos Machado (2006) formula para el caso de Brasil, podemos conjeturar que “el político evangélico”
es construido en estas representaciones como la contrafigura del político
tradicional, asociado al clientelismo, la corrupción y el enriquecimiento
ilícito. Esta misma visión adjudica a los líderes evangélicos la posesión de
preceptos correctos, que guían oportunamente sus quehaceres políticos y
les asignan la capacidad de renovar cualquiera de las estructuras del mundo
en las cuáles se inserten. La purificación de las prácticas desde adentro se
revela entonces como condición necesaria para alcanzar los fines propuestos
por estos actores religiosos.
A la luz de estos planteos, la participación política queda configurada
por un esquema dual: de un lado se encontrarían los políticos tradicionales,
hacedores de una praxis carente de principios y guiada exclusivamente por
la prosecución de intereses particulares en detrimento del bien común.
Del otro lado se hallarían los políticos cristianos, quiénes, por el contrario,
aportarían con su participación las pautas y preceptos propios del campo
religioso, que suplirían la carencia de valores de los que adolecería la praxis
política imperante.
La distinción conceptual formulada por los actores, entre una política moral y una política in-moral, con sus respectivos agentes y lógicas
de reproducción, guarda a nuestro criterio una sensible afinidad con dos
matrices de sentido convergentes: por un lado, la comprensión de la política
como un problema moral, en tanto representación emergente en el sentido
común político durante la década del noventa en Argentina (Frederic, 2004)
y por otro lado, con un cambio en la cosmovisión de las comunidades evangélicas, que remitiría al pasaje de un marco interpretativo dualista negativo
en referencia a la política, hacia otro que comprendería a dicha actividad
cómo eminentemente necesaria, tanto a los fines confesionales cómo a los
estrictamente cívicos (Wynarczyk, 2006)
El imaginario social que establece la indisolubilidad del vínculo entre
los términos “política” y “moral” se ha potenciado en tiempos recientes, a
causa de la profunda crisis de legitimidad que afectó, no sólo a los “grandes
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actores” del escenario político nacional (los partidos políticos y los políticos
profesionales o políticos de carrera), sino también a lo que Frederic (2004)
denomina como “la baja política”: el ámbito municipal y sus estructuras
conformada por funcionarios locales, militantes y “mediadores políticos”
(Auyero, 2001).
Dicha crisis encuentra sus raíces en el gravoso desenvolvimiento
de la democracia, desde su regreso en la década del 80, pasando por los
escándalos de corrupción que impregnaron la década del 90 y el abrupto
final del gobierno de la Alianza en diciembre de 2001. El desprestigio, el
rechazo y la crítica moral alcanzó a casi toda la clase política y dirigente del
país, a la cuál se la responsabilizó por la sumisión del país en un proceso
de profunda recesión económica con importantes consecuencias sociales.
De dicho período datan las proclamas ciudadanas “que se vayan todos (los
políticos)” y los índices de votos impugnados y en blanco más altos registrados en períodos electorales, en clara señal de rechazo a la convocatoria
electoral (Pousadela, 2004). Tras este período, puede conjeturarse que una
de las construcciones que con mayor vitalidad informa el sentido común
político, es la que asocia a los políticos con la corrupción y el clientelismo.
Como bien señala Frederic:
Según parece no hay idea más próxima al sentido común que aquella según
la cual los políticos son una suerte de seres reunidos por la posesión de una
misma socialización, patología o ambiente, según el caso, en razón de la cuál
han sido despojados de las virtudes morales que debieran caracterizar a todo
ser humano. Sus acciones son alimentadas por una racionalidad instrumental
despojada de creencias, valores y estándares morales (2004, p. 39)

Siguiendo las apreciaciones teóricas de esta autora, plantear a la política
como un problema moral conlleva, necesariamente, una dimensión práctica,
puesto que implica una apuesta a la reconfiguración de la división del trabajo
al interior del propio espacio político. Toda crítica hacia la gestión pública
implícitamente formula una reasignación de las funciones hasta el momento
desempeñada por los actores políticos, y pone el foco del debate público
en el problema de la sucesión política y la definición de una comunidad de
referencia (Frederic, 2004). Dicho con otras palabras: lo que se pone en
juego en la argumentación sobre la ausencia de valores en lo político es la
nominación acerca de quienes deben ser políticos y quienes deben dejar de
serlo, según hayan beneficiado a sus propios intereses o a la “comunidad de
referencia”: el barrio o la ciudad donde la gestión pública tuvo lugar.
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Las evaluaciones morales que los pastores realizan, deben ser comprendidas como “formas de hacer política”, en la medida en que se postulan
a sí mismos como los reemplazantes de aquellos señalados como “indignos”
para ocupar cargos públicos:
¿Cómo podemos seguir así, teniendo gente en el poder con convicciones
incorrectas, cuándo podemos tener gente con convicciones correctas? (…)
Yo tengo gente trabajando conmigo, que es de la iglesia, y que quiere el
cambio en la ciudad porque está cansada. Ellos se merecen que la oportunidad que ese deseo se haga realidad. Por eso nos pusimos manos a la obra y
empezamos a trabajar por un cambio en la ciudad (Entrevista con la Pastora
Karina Luna de Lara).

Tal como referíamos en párrafos precedentes, las representaciones
y prácticas llevadas a cabo por parte de estos pastores se encuentran articuladas con un cambio profundo en la cosmovisión evangélica acerca de
“lo político”.
Desde su perspectiva, se estaría gestando al interior del conjunto
de las iglesias “una nueva camada”, “una nueva generación” que concibe a
la política como un espacio inscrito en una lógica de misión y en un plan
escatológico. La siguiente mención del pastor Rosales ilustra elocuentemente
este proceso, no exento de tensiones:
El otro día leí en un diario evangélico que un teólogo decía que la política
era mala, que era pecado, que era del demonio. Y usaba el ejemplo de las
tentaciones de Jesús, cuando el diablo le dice que si se postrase ante el, le
daría todos los reinos y potestades de la Tierra. Y yo me dije: ¿cómo es que
este tipo dice esto, y es teólogo? ¿Acaso Jesucristo no fue levantado y una
vez resucitado, a él pertenece todo el poder y la gloria, todos los reinos,
principados y potestades? ¿Acaso en la Biblia no hay personas que fueron
políticos y fueron hombres de Dios: está Nehemías, está José que fue consejero del emperador, está Salomón que fue Rey? Muchos hombres de Dios
fueron gobernantes, fueron políticos...
La reconsideración de la participación política como una praxis positiva se
sustenta en planteos teológicos, que posicionan a lo político como uno de los
dominios divinos. Inclusive los avatares propios de la lid política, los reveses
sufridos en términos electorales son concebidos como elementos propios
de una pugna espiritual, entre el bien y el mal.
Yo digo que lo espiritual y lo político están relacionados, relacionados al ciento
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por ciento, aunque no nos demos cuenta… Están altamente relacionados…
¿Por qué? Porque dentro de lo espiritual, podemos decir que el bien y el mal
se pelean por el poder. Hay una lucha espiritual, porque el que tiene el poder
es el que gobierna y el que gobierna es el que toma las decisiones, el que
maneja. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta que hay algo espiritual
detrás de todo lo político y segundo que hay utilizar las armas espirituales
que disponemos para involucrarnos en política, cosa que nos tuvimos en
cuenta en las pasadas elecciones, sino nos hubiera ido diferente (entrevista
con el Pastor César Castets).

La preeminencia actual de una interpretación de la política bajo un
marco dualista positivo que desplaza a uno negativo (Wynarczyk, 2006)
encuentra su anclaje empírico no sólo en los casos analizados por el
presente estudio. Constituyen síntomas de este cambio de mentalidad las
aludidas participaciones de grupos evangélicos y pentecostales en partidos
políticos confesionales durante la década del 90 (Cfr. Wynarczyk, 2006), la
activa lucha de pastores y dirigentes evangélicos en pos de una nueva ley de
cultos en Argentina (Frigerio & Wynarczyk, 2008) y el número creciente de
actores evangélicos que fueron candidatos o asumieron en cargos públicos
en elecciones democráticas en los últimos años.1
El esclarecimiento de las razones de este re-posicionamiento conjunto frente a lo político ameritaría un análisis socio-histórico que excede los
alcances de este trabajo. Sin embargo, podemos conjeturar que esta nueva
visión sobre la política radica en un afianzamiento del segmento evangélico
al interior del campo religioso, que inclusive ha alcanzado en la actualidad
una nueva generación de líderes. Esta nueva camada dirigencial ha revisado
los presupuestos de los misioneros fundadores, que criticaban cualquier tipo
inserción en política. Como ellos mismos nos lo han comentado:
Antes, meterse en política era una herejía. Hoy, es una consecuencia natural
del crecimiento y del reconocimiento de la labor que las iglesias venimos
haciendo en el ámbito social (Entrevista al pastor Aníbal Villordo).

El crecimiento cuantitativo y cualitativo de las iglesias evangélicas en
Argentina, evidenciado en los grandes números que hoy la ubican como
la primera minoría religiosa2 y en la gran cantidad de recursos materiales y
simbólicos que actualmente ostentan (Marostica, 1994), se traduce en una
suerte de legitimidad de origen, que posibilita la incursión de varios de sus
miembros en el plano político. Sin bien en líneas generales no se ha modiCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.
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ficado su situación diferencial al interior del campo religioso nacional3, el
reconocimiento social al que hacen referencia los líderes evangélicos posibilitó superar, en gran medida, el estigma de “secta” propio de la década
del 80 (Frigerio, 1993) y ha facilitado con creces su aproximación con el
espacio político.
En resumen: el diagnóstico sobre una ausencia de moral en la política,
que integra un ideario vigente en la sociedad argentina, y la intención de
“espiritualizar” dicho espacio como parte de una misión, lejos de funcionar
como imaginarios antagónicos, se refuerzan mutuamente y redundan en un
posicionamiento de la identificación religiosa por sobre cualquier identidad
o discurso político. Desde esta manera se comprende cómo la orientación
ideológica de los partidos, posee para los actores una valoración menor, si
se la compara con el anhelo de alcanzar los espacios de decisión. En este
sentido, la pastora Karina Luna de Lara aseguraba que:
Para mí el partido es la herramienta, yo fui muy clara: no estoy hoy en el
PRO porque sea macrista4, sino porque es la herramienta para cumplir con
el trabajo y tenemos ideales en común. Punto. Esta es mi prioridad. Mi
prioridad es Dios, no un partido político

Otro ejemplo transparente de la escasa importancia asignada al
valor ideológico de los partidos políticos lo representa el propio itinerario
político del pastor César Castets, quien en una misma campaña electoral
cambió tres veces de plataforma política: se presentó en primera instancia
como candidato del FPV, luego del PRO y por último del PAUFE, tres
agrupaciones que se posicionan claramente como antagónicas en lo que
concierne al espectro ideológico partidario. Interrogado sobre las causas
de estos vaivenes en sus elecciones políticas, el pastor de Sordeaux alegó
que en cada caso fue víctima de “negociaciones oscuras” por parte de las
cúpulas partidarias. Pese a ello, no claudicó en su propósito de ser candidato
a intendente de Malvinas Argentinas porque “lo que yo quería, lo que yo
necesitaba, era transmitir mis valores y mis principios a quien fuera, por eso
no me importaba el partido con el cuál teníamos que hacer una alianza”.
Inclusive esta preeminencia de lo religioso sobre lo político es utilizada pragmáticamente por los líderes evangélicos, bajo cuya consideración
la figura religiosa ostenta un capital simbólico, redituable en el juego de la
política. En otras palabras: los pastores apuestan a aferrarse al rol de “políticos cristianos”, convencidos que se trata de una entidad con mayor vigencia
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y aceptación por parte de la población, si se las compara con las erosionadas
identidades partidarias, imbuidas en una profunda atmósfera de deslegitimación. Los pastores candidatos en los municipios de Malvinas Argentinas y
José C Paz, lejos de ocultar su investidura religiosa, la emplearon como eje
de sus campañas políticas, intentando mostrarse como actores nuevos en
el ambiente político, y por lo tanto, ajenos a la contaminación prevaleciente
en él. La utilización de la figura religiosa como eje de atracción política,
también estuvo presente en la conformación, por parte del pastor Castets,
de un espacio político denominado Movimiento Social Cristiano, con el fin
de diferenciarse, a priori, de los partidos políticos convencionales.
A modo de síntesis de este primer apartado, consideramos que las
representaciones hasta aquí analizadas denotan una participación política
configurada en los términos de un relato escatológico y agonístico, que se
conjuga con una preocupación social originaria de las actividades que estos
actores realizan en los ámbitos barriales.
Los pastores se sienten llamados a militar en política, principalmente
para emprender un cambio social, una transformación radical de las estructuras mundanas. En esta tarea, establecen una posición antagónica con los
políticos tradicionales, a los que responsabilizan por la degradación acontecida
en uno de los dominios divinos. Esta diferenciación se sustenta, no sólo en una
reconsideración positiva de la esfera política basada en una nueva cosmovisión
teológica, sino que también se nutre de un imaginario social dónde la crítica
moral a la clase política tradicional constituye un elemento nodal.
En este primer segmento de nuestro estudio hemos reconstruido el
corpus de motivaciones que subyacen a la actividad política de estos actores.
Resta establecer sus efectivas modalidades de inserción en la arena política.
En otras palabras: habiendo fundamentado los por qué de esta participación,
surgen necesariamente las siguientes preguntas: ¿Cómo se produce la inserción
de líderes evangélicos en la vida política de los barrios? ¿Qué recursos, estrategias e imaginarios se ponen en juego en estas cuestiones? De la resolución
de estos interrogantes nos abocaremos en el próximo apartado.

La acumulación política de los pastores:
convocatoria, trabajo social y afinidad territorial
La comprensión de las condiciones bajo las cuáles acontece la participación política de pastores evangélicos, remite necesariamente al examen
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minucioso de los roles que ejercen al interior del entramado de relaciones
sociales barriales. Para ello, debemos desmenuzar las particularidades del
espacio político social en el cuál se producen estas aproximaciones de actores religiosos a la competencia política local. A nuestro criterio, las mismas
sólo resultan asequibles si se hace blanco, en primer lugar, en la dinámica
de fuerzas que configuran la vida política de los barrios populares.
El Conurbano Bonaerense representa en sí mismo un complejo
territorio político-social, conformado por los veinticinco municipios que
rodean la ciudad autónoma de Buenos Aires. En este espacio habita un
tercio de la población argentina y sus fronteras comprenden realidades tan
dispares como conflictivas: desde countries (barrios privados, donde residen
sectores de la clase alta nacional) hasta villas y asentamientos, en los cuáles
subsisten las clases más afectadas por los embates del neoliberalismo. Este
modelo reinante durante la década del 80 y 90 dejó profundas secuelas,
corporizadas en la desindustrialización creciente, los índices alarmantes de
desempleo, la marginalidad y el deterioro profundo de los sistemas de salud
y educación pública, entre otros fenómenos tangibles.
A este heterogéneo mapa social se superpone una dimensión política
particular: su alta densidad geográfica lo convierte en el principal distrito
electoral del país. Obtener los votos de los sectores populares del Conurbano
Bonaerense representa una meta insoslayable para todo aquel político que
pretenda una proyección política exitosa, no sólo a nivel local, sino también
a nivel provincial y nacional. El conurbano bonaerense constituye así un
enclave estratégico, en torno al cuál se delinea gran parte de la dinámica
política nacional.
Es en este contexto donde se produjo la inserción masiva de iglesias
pentecostales y evangélicas, durante las décadas del 80’ y 90’. Como bien
señalaron oportunamente Semán (2000) y Míguez (1998), las variantes
teológicas y las modalidades institucionales desarrolladas por estas comunidades, facilitaron su expansión entre los sectores populares, pero también
propiciaron una profunda cercanía con sus vivencias cotidianas.
Parte de esos mismos sectores populares encontraron en las iglesias
pentecostales un sitio dedicado a la conexión con “lo trascendente”, pero
también un espacio propicio para catalizar sus demandas postergadas, para
recrear sus lazos comunitarios cercenados por el clientelismo (Míguez,
1998), e inclusive para consagrar una nueva camada de líderes, de la cuál
sobresalen los pastores como nuevos referentes. La integración de las iglesias a la vida barrial se potencia a partir del conjunto de servicios sociales
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que las mismas brindan, no sólo a sus fieles, sino también al conjunto de
los habitantes del barrio. Según pudimos constatar en nuestro trabajo de
campo, cada una de las comunidades pertenecientes a los líderes evangélicos
entrevistados reúne las características propias de esta forma de religiosidad,
que en palabras de Semán (2001), se define como partícipe de una matriz
cultural cosmológica, relacional y holista.
Estos matices inherentes al anclaje territorial evangélico constituyen,
paralelamente, sus vías de acceso a la dinámica política de los barrios populares. La misma se configura a partir de la concepción de lo local como
“fuente de cohesión y por ende de poder” (Merklen, 2005, p. 157). Los
barrios constituyen auténticos territorios políticos, en la medida en que la
injerencia en las redes sociales, el manejo de recursos y el carisma personal
pueden traducirse en capitales simbólicos, que posibilitan la puesta en diálogo de este modelo de liderazgo religioso, con el conjunto de las fuerzas
políticas vigentes en este espacio.
Hablar de fuerzas políticas en los barrios del Conurbano Bonaerense,
implica, necesariamente, hablar del peronismo. Tal como señala Merklen, las
razones de esta omnipresencia del peronismo en los barrios reside en que “es
este movimiento el que ha comprendido mejor las transformaciones de la
politicidad popular” (2005, p. 40). Esta fuerza política ha podido inscribirse en
la trama política barrial porque “reconstruye su lazo con las clases populares
principalmente por medio del control del Estado posreformas” (Merklen
2005, p. 41). El peronismo se vale del control de recursos estatales (los planes
sociales que comprende fondos para manutención y vivienda, entre otros) para
mantener la estrechez de un vínculo histórico con los sectores populares, a los
cuáles el retroceso de las funciones del Estado durante el neoliberalismo, han
dejado casi al margen del acceso mínimo a las condiciones de subsistencia.
En este sentido, la hegemonía del peronismo en las intendencias del Conurbano Bonaerense, y su compleja red de mediadores políticos (Auyero, 2001)
conforman una estructura que no sólo brinda asistencia material a cambio
de votos, sino que también representa una matriz de sentido que apuesta a
recrear y fortalecer identidades políticas de gran densidad histórica.
Todos nuestros entrevistados, sin excepción, dieron cuenta de la
presencia de las redes políticas del peronismo en sus barrios. Inclusive,
dos de los casos analizados-el pastor Castets y el pastor Rosales- hicieron
sus primeras armas a partir de los contactos establecidos con dirigentes
peronistas. Tal como referimos en el apartado anterior, a posteriori el
primero abandonó la candidatura por el FPV (línea oficial del peronismo
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actual) para reposicionarse finalmente en el PAUFE, mientras que por el
contrario, el pastor Rosales permaneció ligado a la interna partidaria del
peronismo en Lanús, apoyando al candidato que luego se convertiría en
el actual intendente de dicho distrito. Inclusive la trayectoria política de
la pastora Lara puede explicarse a partir de su relación con el peronismo,
en la medida en que el partido por el cuál se presentó como candidata, el
PRO, mantenía en aquella oportunidad una alianza electoral con un sector
disidente del peronismo, en la provincia de Buenos Aires.
La afinidad territorial aparece entonces como el primer eje del encuentro entre identidades múltiples a nivel local. Las siguientes declaraciones dan cuenta de otros diacríticos que delinean las fronteras del binomio
político-religioso:
Mi Iglesia es la más grande del distrito. Entonces todo político se acerca.
En la campaña del 2005 nos pidieron prestado el lugar porque entra mucha
gente, para que viniera Alicia Kirchner. Vino Alicia Kirchner, que era en ese
momento, al igual que ahora, ministra de Desarrollo Social, y claro, llenó,
había 3 cuadras de gente… Espectacular… Hicimos una nota en la radio,
charlé con ella. Y quedó una buena relación, yo en ese momento no pensaba en la política, pero que quedó una buena relación. Algo pasó ahí con el
Frente Para la Victoria que quedaron enganchados con nosotros. Quedaron
enganchados con nosotros y nos vinieron a buscar… Yo creo que por eso,
por el hecho que a la Iglesia viene mucha gente, mucha gente escucha la
radio… (Entrevista al pastor César Castets)

No fue algo que busqué, sino que nos buscaron. Creo que nos
vinieron a buscar porque no pasamos desapercibidos. Dentro del distrito,
desde el señor intendente hasta la persona más común, saben quiénes son
el matrimonio Gustavo y Karina Lara. Saben por el trabajo social que hacemos, por la convocatoria que tenemos, por el trabajo pastoral (Entrevista
a la pastora Karina Luna de Lara).
Un día de agosto, antes de las elecciones, lo trajimos a Darío5 acá. Y se llenó
de gente, vino gente de todo el barrio que quería conversar con él, contarle las cosas que pasaban en el barrio, lo que nos hacía falta... Era tanta la
gente, me acuerdo, que había gente parada en el fondo (entrevista al pastor
Cristian Rosales).

La convocatoria de las iglesias pentecostales y evangélicas, y el trabajo
social descrito en párrafos precedentes se suman a la afinidad territorial, en
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tanto ejes del diálogo y los acercamientos entre actores religiosos y políticos.
Como bien señalan los relatos transcriptos, entre las partes intervinientes
se establece un juego de miradas mutuas que contempla inclusive, una
medición de fuerzas, capitales y recursos. Los políticos peronistas (pero
también de otros partidos), se acercan a los referentes evangélicos, porque
conciben su fuerte inserción en el territorio, como un capital político de
valor incalculable, en la medida en que éste implica una relación estrecha
con los habitantes del barrio, capacidad de movilización y una imagen a
priori guarnecida de la crítica habitual a la clase política.
Por otro lado, los líderes evangélicos buscan contactarse con los
“políticos profesionales” porque asumen su preeminencia en el acceso a
los planes sociales y porque representan una puerta de acceso insalvable
en lo que respecta a la competencia electoral: ninguno de los casos analizados aventuró otra forma de participación que no fuera a través de una
estructura partidaria.
La búsqueda recíproca entre actores religiosos y políticos con fines
electoralistas se afianza a partir de la vigencia de un presupuesto subyacente y al mismo tiempo nodal: la capacidad de los pastores para traducir
su convocatoria y poder de movilización de fieles, en recursos electorales,
es decir, en votos. Esta representación es sostenida por ambas partes del
binomio político- religioso y es sumamente sólida al interior del imaginario
compartido. Tal como nos lo refirió uno de nuestros entrevistados: “Es
muy ingenuo decir que la gente busca a la iglesia porque es buena. La gente
de la política busca a la iglesia porque la iglesia tiene convocatoria y votos”.
Inclusive al momento de explicar las causas de su derrota electoral, uno de
los argumentos esgrimidos por Lara y Castets se basó en el escaso apoyo
que consiguieron por parte de pastores de otras comunidades, quiénes en
sus propias palabras “jugaron políticamente para el intendente”. Cuando
se los instó a clarificar el sentido de esta expresión, precisaron que muchos
pastores de iglesias vecinas habían recibido “beneficios” por parte de la intendencia –eximición de impuestos y ayuda material para la refacción de sus
iglesias- a cambio de los votos de sus fieles en los comicios de octubre.
Guiándonos estrictamente por los resultados obtenidos, existen
escasos indicios que prueben un correlato empírico de este imaginario. En
sintonía con las conclusiones de Wynarczyk (2006) en torno al fracaso del
armado de partidos confesionales, parece improbable que la identificación
religiosa por sí sola produzca efectos políticos directos y se imponga ante
otras matrices de sentido que, como el peronismo, aún mantienen una gran
vigencia entre los sectores populares.
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Sin embargo, tal como lo evidencia nuestro trabajo de campo, este
imaginario existe y propicia las negociaciones entre pastores y dirigentes
políticos. A modo de hipótesis, podemos conjeturar que la reproducción de
este imaginario radica en que el dominio territorial de los pastores sobreimprime una imagen de poder, que es potenciada por la lógica cuantitativa
que domina a “los políticos profesionales”. A su vez los medios de comunicación ejercen un papel preponderante en la creación y reproducción de
este ideario acerca de los “votos evangélicos” y “el poder de los pastores”:
en numerosas oportunidades, las coberturas periodísticas orientan sus
narrativas hacia supuestos acuerdos electorales celebrados entre partidos,
gobiernos y dirigentes religiosos. La visita del pastor Luis Palau en el mes
de marzo de 2008 acrecentó enormemente la circulación de este relato entre
los representantes de ambos espacios.6
A partir del relevamiento de los casos analizados en nuestro trabajo
de campo, consideramos que el entramado político- religioso constituido
a nivel local, puede asumir dos modalidades de relación posible entre sus
términos. O bien un modelo de complementariedad, donde los pastores se
articulan con la red de solución de problemas (Auyero 2001) de los partidos
hegemónicos a nivel local (principalmente el peronismo), o un modelo de
competencia, donde los líderes religiosos plantean un antagonismo radical a
estas estructuras y trazan su trayectoria política a partir de esta posición.
Los casos de Rosales en Lanús y de Villordo en San Isidro constituyen los representantes del primer modelo. El pastor Rosales, tras haberse
posicionado en el barrio en favor del candidato peronista opositor, con la
victoria de éste pasó a ejercer en el Ceibo un rol propio de un referente
político local:
Yo, cuando voy la municipalidad, no pido nada por la iglesia o por el hogar.
No quiero que piensen que saco provecho de eso. No. Yo cuando voy a la
municipalidad y hablo con Karina, la mujer del intendente, con el secretario
de Darío, o con el de Desarrollo, pido cosas para el barrio. Ahora estamos
gestionando por el tema de las cloacas, que están todas tapadas y es un
peligro.

El nexo directo que el pastor mantiene con la municipalidad de Lanús
no se agota en la comunicación de las necesidades locales. Simultáneamente
el pastor también se constituye como un intermediario de los planes de
empleo que la municipalidad provee:
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El otro día me llamaron de la secretaría que tenían unos planes para dar, si
sabíamos de alguien que necesitara, que tenían 150 planes. Y acá teníamos un
chico que estaba en la panadería y lo pusimos como barrendero municipal.

Esta última práctica sitúa al pastor Rosales en una posición próxima
a la que ostentan los mediadores políticos en los barrios. Siguiendo la descripción brindada por Auyero (2001), estos actores se valen de la acumulación de un capital social diferencial y el acceso a recursos e información
escasos, para posicionarse como intermediarios entre los habitantes de los
barrios y las instituciones políticas. De manera semejante, la ascendencia
del pastor Rosales como referente del barrio el Ceibo y su apoyo explícito
a un sector de la interna local, le valieron su adaptación como mediador
político-religioso, y su consiguiente articulación con la red de solución de
problemas peronista.
En el caso del pastor Villordo, la conexión con el municipio de San
Isidro se encuentra focalizada en los proyectos que el pastor presenta, y
que consiguieron el aval de la actual gestión pública. Los mismos remiten a
planes de erradicación de la violencia de género en el barrio de Boulogne,
y su implementación conjunta derivó en un afianzamiento de los lazos con
la actual conducción política:
Actualmente estoy a apoyando al intendente de San Isidro. En lo local nosotros lo apoyamos mucho, porque estamos muy de acuerdo con el perfil
de su gestión. Tengo muy buen diálogo con él. Cada vez que voy, hablamos
directamente de política. En verdad, con todo lo que venimos haciendo, yo
ya podría ser concejal, estar en el municipio.

Esta última afirmación de Villordo, “en verdad yo ya podría ser concejal”, da cuenta de una potencial carrera política que podría configurarse a
partir de la alianza sellada con los dirigentes políticos, en los términos de un
intercambio mutuo de beneficios. De esta manera, mientras reciben la ayuda
social que canalizan para sus comunidades barriales, los pastores brindan su
“apoyo” a los dirigentes políticos: ceden sus templos para actos de campaña
y reuniones con los vecinos, “movilizan” fieles para desempeñarse como
fiscales en los comicios e inclusive para asistir a actos políticos.
Para caracterizar el modelo de oposición entre redes políticas y redes
religiosas, basta remitirnos a las trayectorias de los pastores Castets y Lara
y su contraposición a la gestión municipal de sus respectivos distritos, que
hemos detallado en la primera parte de nuestro trabajo. Su antagonismo
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.

desde el barrio: perspectivas...

125

ante la conducción política distrital resolvió una aproximación con otras
extracciones políticas, que derivaron inclusive, en un enfrentamiento en
la arena política electoral. Peso a ello, cabe recalcar una vez más que las
modalidades de construcción política, en uno y en otro caso, son idénticas.
Todas ellas se basan en el trabajo social que los pastores despliegan en las
bases y que constituye, en sus propias palabras, un capital político:
El trabajo social es un capital político. Pero lo hacemos porque es uno de
nuestros principios ayudar al prójimo, estar cerca del que sufre. Pero eso trae
como resultado un capital político que es inevitable. Porque si yo te ayudo
a vos a dejar la droga y cuando tenes hambre te doy un plato de comida;
cuando me presento a candidato vos decís: “y sí… yo lo apoyo a César, lo
banco a muerte, si yo cuando estaba re mal él me ayudó” Es así: es un ida y
vuelta (Entrevista al Pastor César Castets)

El enfrentamiento o la articulación con las redes políticas locales
en todos los casos estuvieron supeditados a una decisión estrictamente
individual por parte de los actores. En ningún momento refirieron haber
recibido algún tipo de imperativo o instrucción por parte de instituciones o
federaciones evangélicas. Esta característica de definición autónoma de las
estrategias a seguir en el juego político, diferencia los pastores entrevistados
de lo que Silveira Campos (2005) ha denominado, para el caso de Brasil,
como “políticos de Cristo”, es decir, líderes evangélicos que se subordinan
a los imperativos de las estructuras eclesiásticas, en lo concerniente a su
ascenso político, los proyectos presentados y demás maniobras políticas.
Los datos obtenidos en primera instancia en esta investigación nos permiten
aventurar que todavía priman, al interior del campo evangélico, incursiones
políticas de carácter individual.
Más allá de los resultados finalmente obtenidos por cada una de las
trayectorias analizadas, sus intervenciones en el juego político dan cuenta de
la importancia meridional de su anclaje territorial. Los evangélicos interesados en política tejen y entretejen alianzas, compiten, sellan acuerdos y sufren
reveses sobre la base de las negociaciones de recursos y apoyos mutuos
que establecen con redes partidarias. Desde allí se vuelve comprensible su
ingreso al proceso continuo de politización de la vida barrial.

Conclusiones
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pación de líderes evangélicos remite a “procesos de transformación más
profundos que acontecen en la estructura económica y social, en el ámbito
político y también en el campo religioso” (Míguez, 1998, p. 75). Lejos de
constituirse en un fenómeno aleatorio, la trayectoria política de los actores
religiosos es el resultado de la convergencia entre dos procesos que se
despliegan, analíticamente, en el nivel de las representaciones y en el de
las prácticas. A su vez, ambos niveles se encuentran ligados a las transformaciones acontecidas en los espacios religiosos y políticos donde dichos
actores se sitúan.
En el plano de las representaciones, hemos analizado el cambio de
posicionamiento de los líderes evangélicos ante la esfera política, a partir
del pasaje de un marco interpretativo dualista negativo hacia otro dualista
positivo. De esta forma, la política pasa a ser conceptualizada como “un
espacio de misión”, y en este giro, los actores construyen su figura como
la antítesis del desempeño de los “políticos tradicionales”. Este dispositivo
representacional se encuentra apuntalado por su imbricación con un imaginario colectivo, construido socialmente en torno a lo político, que une de
manera indisoluble los términos “política” y “moral”. Este ideario conserva
una dimensión práctica, la cuál apuesta a una redefinición de la división
del trabajo al interior del espacio político, y que guarda suma afinidad con
la propuesta transformadora de los pastores, motivada permanentemente
por una preocupación social.
Este último punto sirve de enlace con el nivel de análisis de las
prácticas, situadas en el territorio de los barrios. En el segundo apartado,
nuestro estudio dio cuenta del capital social adquirido por los pastores en
el Conurbano, a partir de su constitución como red social. La inscripción
territorial, el poder de convocatoria y el trabajo social inherente a las iglesias, constituyen las vías de acceso de los pastores al juego político local,
donde establecen relaciones de competencia o de complementariedad con
las fuerzas políticas allí residentes.
En otras palabras: las motivaciones, representaciones y recursos
analizados posibilitan el desembarco de los pastores del Conurbano en
un escenario local, donde la vida cotidiana se encuentra enhebrada con la
política.
A la luz de los resultados de este trabajo, estas incursiones religiosas en política se despliegan en un plano netamente individual. Todas las
estrategias adoptadas en el campo político estuvieron mediadas por una
decisión estrictamente particular de parte de los actores.
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A modo de pregunta a retomar en futuras investigaciones, restaría
establecer las posibilidades de articulación de estas modalidades de participación individuales, como así también sus capacidades futuras para imprimir
cambios decisivos, en los posicionamientos jerárquicos al interior de los
espacios políticos y religiosos.
Más allá de estos interrogantes, nuestro recorrido por las trayectorias
individuales de políticos evangélicos en las arenas partidarias y en las disputas
de poder barriales, ha revelado cuán porosas son las fronteras que separan la
política de la religión (Campos Machado, 2006), al punto tal de establecerse
entre ambos campos, complejos vasos comunicantes, que arrojan a su vez
renovados discursos, prácticas y formas de liderazgo.
Siguiendo a Mallimaci (1996), asistimos a nuevas modalidades de
presencia de lo religioso en el ámbito público, frente a aquéllos que suponían
su desaparición o retraimiento al campo estricto de lo íntimo o lo privado.
Presencias que se multiplican día tras día y que lejos de mostrarse incompatibles, numerosas veces se complementan y retroalimentan, demostrando
paralelamente el carácter irregular del proceso de secularización en curso
en nuestras sociedades latinoamericanas.

Notas
Licenciado en Ciencia Politica UBA, Maestrando en Ciencia Política IDAES-UNSAM,
Becario Instituto Ceil-Piette CONICET (Área Sociedad Cultura y Religión).
1
En las últimas elecciones se ha visto incrementado el número de actores evangélicos que
participaron en elecciones e inclusive fueron electos en ellas. A los casos más resonantes de
los diputados nacionales Cynthia Hotton y Hugo Acuña, podemos agregar al vicegobernador
de la provincia de Misiones, el pastor Pablo Tschirsch, el concejal del distrito de Ituzaingó
Mario Revel y el concejal del distrito de San Isidro, Marcos Hilding Olhsson, éste último
recientemente electo.
2
Según los datos de una reciente encuesta realizada a nivel nacional, los evangélicos representan el 9 % de la población argentina, destacándose a su interior los pentecostales, que
alcanzan un 7,9 % (Mallimaci, Esquivel & Irrazábal; 2008).
3
La posición diferencial de los evangélicos en el campo religioso argentino reside en el
conjunto de dispositivos formales e informales que aseguran la hegemonía católica. Para
un análisis detallado del tema y de la lucha de los evangélicos por una nueva ley de libertad
de cultos en Argentina, ver Frigerio y Wynarczyk, 2008.
4
Se refiere a Mauricio Macri, máximo dirigente del partido Propuesta Republicana y actual
jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5
Darío es el primer nombre del actual intendente del municipio de Lanús.
6
Para un análisis del relato mediático sobre la visita de Luis Palau en Argentina, y su construcción como líder político ver Carbonelli & Mosqueira, 2008.
*

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.

128

Marcos Andrés Carbonelli

Referencias Bibliográficas
ALGRANTI, Joaquín. Los modos pentecostales de laicidad. In DA COSTA, Norberto (comp.). Laicidad en América Latina y Europa: Repensando lo religioso entro lo
público y lo privado en el siglo XXI. Montevideo: CLAEH, 2006. p.201-210.
AUYERO Javier. La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo.
Buenos Aires: Manantial, 2001.
CARBONELLI, Marcos y MOSQUEIRA Mariela. “Okupas” Construcción mediática del cuerpo evangélico y disputas por el espacio público. In: XII Jornada de
Investigadores en Comunicación. Rosario: 16-18 oct 2008. Disponible en: <http://
www.redcomunicacion.org/buscador/buscador.php>
CAMPOS MACHADO, María Das Dores. Política e Religiao. A participacao dos
evangélicos nas eleicoes. Río de Janeiro: Editora FVG, 2006.
FREDERIC, Sabina. Buenos Vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran
Buenos Aires. Buenos Aires: Prometeo, 2004.
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las sectas. El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión,
Buenos Aires, n10/11, p.32-69, out.1993.
FRIGERIO, Alejandro; WYNARCYZK, Hilario. Diversidad no es lo mismo que
pluralismo: cambios en el campo religioso argentino (1985-2000) y lucha de los
evangélicos por sus derechos religiosos. Sociedade e Estado, Brasilia, v.3, n.2, p.227260, maio/ago.2008.
MALLIMACI, Fortunato. Protestantismo y política partidaria en la actual Argentina. In GUTIÉRREZ, Tomás. (comp). Protestantismo y política en América latina y el
Caribe. Lima: Cehila, 1996.p.265-289.
MALLIMACI, Fortunato, ESQUIVEL, Juan Cruz e IRRAZÁBAL María Gabriela. Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas. Informe de investigación.
Buenos Aires. Disponible en: <http://www.ceil-piette.gov.ar/areasinv/religion/
relproy/1encrel.pdf> Acceso: 15 de marzo de 2009.
MAROSTICA, M (1994), La Iglesia Evangélica en la Argentina como Nuevo Movimiento Social. Sociedad y Religión, Buenos Aires, n12, p.3-21, out.1994.
MERKLEN, Denis. Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática
[Argentina, 1983-2003]. Buenos Aires: Editorial Gorla, 2005.
MÍGUEZ, Daniel. Política y Magia en un suburbio de Buenos Aires: estrategias
indirectas de expresión demandas en un contexto de clientelismo político. Sociedad
y Religión, Buenos Aires, n16/17, out.1998.
POUSADELA, Inés. Los partidos políticos han muerto ¡Larga vida a los partidos!
In CHERESKY, Isidoro y BLANQUER, Jean-Michel (comps.) ¿Qué cambió en la
política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada.
Rosario: Homo Sapiens, 2004. p.109-147.
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.

desde el barrio: perspectivas...

129

SEMÁN, Pablo. El Pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares. In
SVAMPA, Maristella (comp). Desde Abajo: las transformaciones de las identidades
sociales. Buenos Aires: Biblos-Universidad Nacional General Sarmiento, 2000.
p.155-180.
SEMÁN, Pablo. Cosmológica, holista y relacional: una corriente de la religiosidad
popular contemporánea”, Ciencias Sociales y Religión. Porto Alegre, ano3, n3, p.,
octubre de 2001.
SEMÁN, Pablo. Bajo Continuo. Exploraciones Descentradas sobre cultura popular
y masiva. Buenos Aires: Editorial Gorla, 2006.
SILVEIRA CAMPOS, Leonildo. De “políticos evangélicos” a “políticos de Cristo”:
la trayectoria de las acciones y mentalidad política de los evangélicos brasileños en
el paso del siglo XX al siglo XXI. Ciencias Sociales y Religión. Porto Alegre, ano7, n7,
p.157-186, setembro de 2005.
WYNARCZYK, Hilario. Partidos políticos conservadores bíblicos en la Argentina.
Formación y ocaso 1991-2001. Civitas-Revista de Ciências Sociais. Porto Alegre,
v6, n2, p.11-41, 2006.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 107-129, setembro de 2009.

PROSELITISMO MIDIÁTICO E AS BASES
DA RECUSA À IGREJA UNIVERSAL:
UM ESTUDO DE CASO
Claudia Wolff Swatowiski
Universidade Estadual do Rio de Janeiro *

Resumo: Neste artigo, me proponho a analisar a mídia da Igreja Universal do
Reino de Deus (IURD), tendo como foco o exame da recepção de seus conteúdos
por parte de “potenciais conversos”. A partir de um estudo de caso, tenho como
objetivo entender de que forma aqueles que não freqüentam a IURD se apropriam
da programação religiosa veiculada pela denominação. Serão observadas as negociações que se estabelecem diante da mensagem proselitista e as questões envolvidas
numa recusa de adesão à Igreja Universal.
Palavras-chave: Igreja Universal, mídia evangélica, recepção, proselitismo
Abstract: In this article, I propose an analysis of the Universal Church of the
Kingdom of God’s media, with focus on the exam of the reception of it contents
by “potential converted” ones. Based on a case study, I have the objective of understanding how the people that do not attend to the Universal Church appropriate
to themselves the religious programs broadcasted by the denomination. It will be
observed the negotiations that take place from the proselytist massage and the
questions involved in the refusal of adhesion to the church.
Keywords: Universal Church of the Kingdom of God, evangelical media, reception, proselytism.

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma das instituições
religiosas que mais investe em mídia no país. No Atlas da Filiação Religiosa
e Indicadores Sociais no Brasil (Jacob et alli, 2003), elaborado com base no
censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2000, o estabelecimento da Igreja Universal ao longo do território nacional é associado à utilização eficaz da mídia, principalmente do rádio e
da televisão, por parte da denominação.
Se a expansão e o fortalecimento da IURD no país estariam vinculados aos investimentos em mídia, é preciso pensar de que forma ela
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está sendo utilizada neste movimento. No presente artigo, analiso a mídia
iurdiana a partir de seu propósito proselitista, tendo foco no exame da
apropriação de seus conteúdos por parte daqueles que a denominação
considera potenciais conversos.
Para investigar a temática, escolhi a cidade de Macaé como meu
laboratório de pesquisa e lá morei, durante seis meses, no ano de 20051.
Localizada no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, Macaé é uma
cidade que tem passado por intensas transformações sociais nas últimas
décadas em função de ter abrigado uma base operacional da Petrobrás. A
extração de petróleo na Bacia de Campos e a grande circulação de dinheiro
gerada pela atividade têm atraído pessoas e empresas de diferentes lugares
do Brasil e do mundo.
A Igreja Universal do Reino de Deus se faz presente em Macaé desde
1992. Utilizando-se do rádio como principal veículo de comunicação de
massa nesse primeiro momento, dez anos depois, quando inaugura a Catedral da Fé, a denominação passa a inserir programas locais na grade da Rede
Record de Televisão. Nesse breve período, a Universal se tornou a segunda
maior denominação pentecostal no município em número de membros,
atrás apenas da Assembléia de Deus, segundo o censo de 20002.
É bom lembrar ainda que a denominação também distribui em Macaé
a Folha Universal – jornal semanal publicado pela IURD com tiragem de
mais de 1,5 milhão de exemplares, de circulação nacional.
O papel da mídia iurdiana freqüentemente é atribuído à atração de
novos membros e à sua expansão. Leonildo Campos (1997) enfatiza que
a mídia da Igreja Universal tem a especificidade de estar constantemente
remetendo o ouvinte ou telespectador a um dos templos da denominação,
ao adotar estratégias de marketing e uma linguagem publicitária. Alexandre
Brasil Fonseca, de certa forma, reforça esta idéia. O autor sublinha que a
programação da IURD “dá ênfase para a necessidade de encontro e de
participação nas reuniões e atividades in loco, no templo” (Fonseca, 2003a,
p. 47). Oro e Semán (1997), ao abordar a utilização da mídia por parte de
grupos pentecostais no Brasil, apontaram que o acesso dos evangélicos à
comunicação de massa poderia ter três significados principais: econômico
(demanda por ofertas para enfrentar as despesas com os próprios programas
midiáticos), proselitista e legitimador (prestígio e status dados às igrejas, vistas
como modernas e adaptadas a seu tempo). A utilização da mídia por parte da
denominação evangélica tem sido lida como uma forma de a IURD ganhar
visibilidade social, construir uma auto-imagem positiva (Fonseca, 1997) e
revidar a denúncias lançadas na esfera pública (Campos, 1997).
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Ainda que se tenham tais aspectos em mente, a eficiência dos
meios de comunicação na realização desta tarefa ainda é uma questão não
resolvida. Isto porque, se algumas pesquisas quantitativas têm detectado
que uma porcentagem significativa dos freqüentadores da denominação
atribui relevância à mídia no seu processo de conversão, não se consegue
mensurar até que ponto os meios de comunicação são capazes de persuadir
os receptores da mensagem.
Neste contexto, há de se pensar na eficiência da comunicação de
massa quando utilizada para a tarefa proselitista. Mesmo reconhecendo a
importância dos meios de comunicação de massa, principalmente do rádio,
para a conquista de novos fiéis no Brasil, Fonseca (2003b) chama a atenção
para o fato de que a presença da Igreja Universal na grande mídia não garante
a adesão por parte dos receptores. Embora contribua fortemente para que
um maior número de pessoas tenha acesso à denominação, é importante
observar que outros elementos sociais e culturais estão em jogo na interação
com conteúdos midiáticos. Nesse sentido, o autor aponta para a necessidade
de uma pré-disposição ou simpatia que anteceda à recepção para que haja
a adesão aos cultos da Universal. O que significa que devemos considerar
os limites dos meios de comunicação na persuasão dos receptores.
Vale a pena lembrar aqui das pesquisas em torno do tema da recepção
de conteúdos midiáticos. De modo geral, eles apresentam a idéia de que
processos de interpretação e apropriação se dão no “lugar da recepção”
(Martin-Barbero, 1995). Fazem um contraponto com teorias presentes em
trabalhos seminais sobre a indústria cultural, nas quais é enfatizado que a
mídia tem poder de sedução, manipulação e manutenção de um sistema
baseado na desigualdade social e de poder (Adorno e Horkheimer, 1997
[1947]). Assinalam que a audiência, longe se ser formada por sujeitos passivos diante dos meios de comunicação de massa, realiza ações de seleção,
tradução e avaliação dos conteúdos midiáticos, e, por isso, são capazes de
subverter a hegemonia dos emissores3.
Todavia, é necessário de se estar atento a fluxos multilaterais em
jogo na comunicação de massa, assim como a arranjos imprevisíveis que se
formam a partir de interações entre emissores e receptores, como mostra
Esther Hamburger (2005) no seu estudo sobre telenovelas. Chamando a
atenção para a dinâmica interativa desigual de construção e recepção das
telenovelas, Hamburger aponta que a indústria cultural não necessariamente produz sujeitos desencantados e passivos, ou sujeitos ativos que
encontrariam na cultura um caldo propício à resistência. Ao invés disso, a
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autora observou no exame das novelas inesperadas configurações que se
delineavam a partir e em função dos produtos da indústria cultural. Neste
contexto, as novelas aparecem como mediadoras de relações públicas e
privadas, e como ponto de articulação de uma rede de interações entre
profissionais de televisão e receptores.
Seguindo as pistas deixadas pela pesquisadora, optei por uma investigação que não se limitava à observação da interação do receptor com o
conteúdo midiático. Para capturar as especificidades da dinâmica de recepção
dos programas religiosos transmitidos pela IURD e, ao mesmo tempo, sua
complexidade, uma aproximação do campo de uma maneira mais clássica
foi extremamente importante. A imersão no cotidiano da cidade de Macaé
e o convívio prolongado com meus interlocutores permitiram que eu apreendesse, com mais profundidade, dinâmicas da recepção dos programas
produzidos localmente pela Igreja Universal.
Sem me restringir à preocupação de estar junto do receptor diante
da TV, de ouvir seus comentários e opiniões sobre o conteúdo veiculado
ou de saber sobre seus hábitos de consumo em relação à mídia, um conjunto de questões diretamente relacionadas à recepção dos programas da
Universal emergiu. Através da observação participante, usos e percepções
da mídia iurdiana, dissolvidos no cotidiano de meus interlocutores, indicavam que a recepção não é fenômeno analiticamente isolável, nem segue
um padrão pré-determinado. Ao invés disso, como disse Hamburger (ibid.),
delineia configurações inesperadas – as quais o antropólogo tem a missão
de investigar.
Neste contexto, entendo que um estudo sobre os papéis que a mídia
assume, quando examinados a partir da sua audiência, não se resume a um
exame das interpretações e dos significados que o receptor atribui a um
texto que lhe chega através de uma comunicação mediada. Mais do que
isso, pensar a recepção significa, em primeiro lugar, entender quem é este
receptor e como a mídia faz parte da sua vida. Significa também investigar
que lugar os produtos midiáticos assumem diante do contexto no qual são
veiculados.
Neste artigo, tenho como objetivo entender de que forma aqueles
que não freqüentam a IURD se apropriam da programação religiosa veiculada pela denominação e as negociações que se estabelecem diante da
mensagem proselitista. Para tanto, me baseio no estudo de caso de Cleide
Silva4, uma macaense de 50 anos com quem mantive contato regular e
bastante próximo durante o tempo em que permaneci em Macaé. Cleide
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morava na mesma rua onde eu estava temporariamente instalada e me foi
apresentada pela proprietária do imóvel que havia locado, logo no início de
minha estadia na cidade. Cleide se dispôs, de coração aberto, a me ajudar
na pesquisa, seja através de seus relatos ou me colocando em contato com
outros moradores de Macaé. Somente após certo período de convívio,
quando fiquei sabendo que Cleide eventualmente assistia a programas da
Igreja Universal, que encaminhei o estudo de caso.
Cleide, que se auto-afirmava católica, de vez em quando, assistia e
ouvia parte da programação religiosa de rádio e TV da IURD. Como veremos a seguir, ela passava por muitas dificuldades às quais a Universal, através
de seus programas, prometia soluções. No entanto, mesmo que estivesse
exposta a mensagens da denominação, Cleide não realizava o movimento
de ir até um dos seus templos.
Minha interlocutora morava com seu marido, Adilson, quatro de seus
cinco filhos e duas netas. Adilson era operário aposentado e havia montado
uma venda na parte da frente do terreno. Com estas duas fontes de renda (a
aposentadoria e o comércio), conseguia sustentar a família e ainda promover
uma lenta reforma da casa. Na sala e em cada um dos quatro quartos da
casa ampliada foi colocada um aparelho de TV. A disposição do significativo
aparato receptor sinaliza, por um lado, a valorização de individualidades e,
por outro, a valorização do consumo midiático. Eu diria também que os
programas televisivos formavam a principal fonte de entretenimento para
a família, que cultivava hábitos domésticos.
Ao longo do artigo discutirei, a partir do caso de Cleide, não somente
a questão da eficiência do proselitismo realizado via mídia, como também
os motivos, os limites e as soluções de resistência à mensagem iurdiana.
Tendo em vista a trajetória da minha interlocutora, sua visão de mundo,
suas principais referências e o contexto social no qual se insere, mostrarei
como uma resistência à Igreja Universal se justapõe a uma dificuldade de
conciliar valores sedimentados e anseios gerados pela ampliação do acesso
a elementos que simbolizam a “modernidade”. Considero ainda que o
caso seja interessante para pensarmos não somente as possibilidades de
apropriação dos programas religiosos, mas também questões envolvidas
na recusa em aderir à denominação.

Cleide: uma “potencial conversa”?
Em Macaé, a IURD mantém uma a programação local radiofônica
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relativamente ampla – fato que deve ser associado, imediatamente, às características do veículo, que privilegia as transmissões locais. Os programas
são inseridos na grade nacional da Rede Aleluia a partir de um estúdio que
a IURD mantém no Centro de Macaé. Ao longo de toda a programação
da Rede Aleluia, agentes religiosos convocam os telespectadores e ouvintes
que querem obter resultados imediatos para seus problemas a participar de
cultos da Igreja Universal. Com a ajuda de fiéis, que dão seus testemunhos,
são apontadas possibilidades de resolução de problemas de saúde – inclusive aqueles que os médicos não conseguem curar –, problemas financeiros
ou na família. São apresentadas relatos de pessoas que tiveram suas vidas
“completamente transformadas” a partir da frequentação das reuniões da
IURD.
De acordo com a corrente que será realizada naquele dia da semana,
os receptores são convidados a participar de reuniões destinadas àqueles que
estão desempregados, que não estão satisfeitos com sua vida sentimental,
que querem ter suas vidas renovadas e a “libertação” do “mal”. A adesão à
Igreja Universal é apresentada como uma solução para momentos de crise
e para dificuldades na vida cotidiana. Os agentes religiosos se dirigem diretamente aos receptores – “você, que está em casa, no trabalho, sofrendo,
desanimado com a vida...” (Rede Aleluia, Macaé, gravação, 2005) – exclamando “pare de sofrer”! O slogan “sua vida vai mudar” resume a promessa
de mudança que a denominação faz para persuadir o receptor insatisfeito
com sua condição a participar de um dos cultos da denominação.
Minha interlocutora, Cleide, vez em quando sintonizava seu rádio
na Rede Aleluia, e parava para assistir aos programas televisivos da IURD
produzidos localmente. De certa forma, ela parecia corresponder ao perfil
deste interlocutor ao qual a Igreja Universal se dirigia. Primeiramente,
apontava uma insatisfação com sua vida conjugal. Considerava que seu
marido estava muito distante do homem que idealizara para ser seu companheiro. Queria ter ao seu lado uma pessoa romântica, compreensiva e
companheira. Ao invés disso, dizia ela, Ailton alimentava uma rotina de
atividades fortemente segregadas por gênero, rompendo com expectativas
de um percurso compartilhado.
A macaense também procurava se recuperar de um longo período
de depressão, que teve início da década de 90, após a morte da mãe e de
sua irmã mais nova. Com a doença, Cleide aos poucos foi abandonando as
atividades que realizava fora de casa, principalmente as vendas de bijuterias,
roupas íntimas e de cama, mesa e banho, que ia buscar fora de Macaé para
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vender para seus conhecidos na cidade. Com isso, perdeu a renda própria e
passou a ser mais dependente em relação ao marido. Dizia-me que gostaria
de arranjar um emprego numa escola, mas seu sonho mesmo era abrir um
salão de beleza.
Além da insatisfação com a vida sentimental, da depressão e do interesse na prosperidade, outro aspecto contribuía para que Cleide pudesse se
aproximar da Igreja Universal. Minha interlocutora havia tido contato com
a Umbanda através da sua sogra, que, até o início dos anos 80, comandava
os trabalhos de um terreiro nos fundos de sua casa. Cleide dizia não gostar
de se envolver com os rituais, mas assumiu que, de vez em quando, ia até
lá assisti-los.
Em pesquisa realizada entre evangélicos do Grande Rio em 1996,
Fonseca (1997) apontou que 63% dos membros da Universal que entrevistou atribuíram a sua conversão a problemas pessoais e a “dificuldades
na vida”. Campos (1997) ressaltou que a maior parte de seu universo de
pesquisados declarava-se católica, e era composta de mulheres casadas e com
filhos. Além disso, Birman (1997), que realizou pesquisa entre um grupo
de fiéis da IURD de formação católica, sublinha o contato prévio de seus
entrevistados com a Umbanda ou o Candomblé através de parentes e/ou
eventuais participação nos culto de possessão.
Devido a Cleide ter tido contato com a Umbanda, pode-se dizer
que ela compartilhava de códigos dos ritos afro-brasileiros que, como já
mostraram alguns pesquisadores, são recuperados pela IURD e incorporados à sua cosmologia5. Além disso, Cleide, segundo anúncios veiculados
pela denominação através de seus meios de comunicação, poderia ter sido
alvo de alguma feitiçaria, bruxaria ou macumba6. Isto porque, dentro da
cosmologia da Universal, poder-se-ia dizer que Cleide apresentava alguns
dos sintomas de possessão demoníaca7. Além da depressão, Cleide tinha
dores de cabeça constantes, medo de morrer e de andar pela cidade.
Cleide frequentemente fazia referência a um tiroteio que aconteceu
em frente à sua casa para justificar seu medo de circular pelas ruas de Macaé.
Seu medo era também nutrido pela reverberação de relatos de acontecimentos envolvendo algum tipo de violência, que chegavam à Cleide tanto
através das redes locais, quanto através dos meios de comunicação. Uma
atenção a estas narrativas promovia a ampliação do sentimento de medo
em Cleide, resultando num efeito paralisante. A dificuldade em ir além
do espaço doméstico, de circular por um espaço re-modelado, um espaço
cosmopolita, e, até certo ponto, ameaçador, se contrapunha ao espaço da
casa, considerado mais seguro.
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Após ter entrado em depressão, Cleide também parou de freqüentar
a Igreja Católica, algo que fazia diariamente. Nesse caso, não tanto por
causa do medo de circular pelas ruas, mas principalmente pela vontade
de se distanciar das beatas que começaram a lhe cobrar que se casasse no
religioso (Cleide só havia se casado no civil).
Com tudo isso, Cleide teve seu cotidiano restrito ao espaço doméstico e passou a nutrir sua religiosidade principalmente através da mídia.
Geralmente, assistia a missas pela televisão; “se eu não vou na missa, a
missa vem até mim”, dizia ela. Vez em quando, Cleide acompanhava a
reza do terço, as orações a santos, os sermões e a apresentação de cantores
católicos, assim como gostava de escutar músicas pelo rádio e o CD do
Padre Marcelo Rossi.
Mesmo já tendo se recuperado de um período de depressão profunda, Cleide não se considerava curada e tinha medo de uma recaída. A
cada sintoma que sinalizasse a possibilidade de uma crise, ela dizia que se
“apegava com Deus”. Neste contexto Cleide, assombrada pela possibilidade
de uma recaída e paralisada pelo medo, nas horas do aperto, quando nem
sequer tinha ânimo para sair da cama, ligava o rádio ou a televisão para ouvir
alguma programação religiosa, que poderia ser católica ou evangélica.
Cleide gostava muito de ouvir às músicas evangélicas, que apareciam
como uma alternativa à programação católica. Lembro-me que, quando o
papa João Paulo II estava nos seus últimos dias de vida, e a mídia começava
a veicular notícias especulando sobre a sua morte, Cleide passava por um
período de maior desânimo. Todos já dormiam na casa e ela, sem conseguir
pegar no sono, resolveu ligar o rádio, que já estava sintonizado na Canção
Nova. A estação, naquele momento, transmitia uma longa reportagem sobre
o estado de saúde do papa e sobre a solicitação do pontífice de extremaunção. Aquilo “começou a me dar uma agonia, uma agonia...”, contou-me
Cleide. E ela se viu impelida a mudar de estação. Sintonizou então uma
estação evangélica e ficou ouvindo alguns hinos, que lhe acalmaram. Da
mesma forma, Cleide gostava de ouvir os hinos da Rede Aleluia, que considerava muito bonitos.
Cleide também reconhecia a eficácia das igrejas evangélicas. Ser
crente, para ela, geralmente estava associado uma qualidade do sujeito, já
que poderia indicar uma conduta regrada - não fumar, não beber, não trair
a esposa ou o marido, e ter uma rotina organizada em função da família,
da igreja e do trabalho.
Uma vez, lembrou Cleide, uma vizinha evangélica trouxe para ela
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uma fita de vídeo na qual um pastor conduzia uma oração especialmente às
pessoas com depressão. Cleide acompanhou e disse que foi uma maravilha
e que depois ela se sentiu muito bem.
Este aspecto se soma aos demais para reforçar a idéia de que a
macaense era um alvo privilegiado para a mensagem proselitista da Igreja Universal. De um lado, a sua trajetória, suas dificuldades, seu trânsito
religioso e sua exposição à programação religiosa da IURD. Do outro, o
convite e a promessa de solução por parte da denominação, com seu repertório cosmológico acessível à Cleide e a disponibilidade da mensagem
proselitista na mídia.
Contudo, minha interlocutora tinha uma forte resistência à denominação. Ela se recusava ouvir a qualquer pregação ou oração veiculada na
estação radiofônica da IURD. Cleide me contou que antigamente tinha o
hábito de ouvir a rádio Record e considerava esta uma das melhores transmissoras do dial. Todavia, lamentava que a estação tivesse sido comprada
por Edir Macedo. Ela dizia não suportar Macedo e a IURD porque ela
“rouba o dinheiro dos pobres”.
De maneira geral, Cleide não fazia distinção entre as diferentes denominações evangélicas. Porém, fazia uma distinção fundamental em relação
à Igreja Universal do Reino de Deus. Cleide contestava a legitimidade da
IURD. Seu principal argumento para explicar a resistência à Igreja Universal
estava ancorado na polêmica questão da arrecadação de dinheiro “em nome
de Jesus”. Condenava o fato de a denominação atrelar uma crença religiosa à
arrecadação monetária. Este fato fazia com que Cleide experimentasse uma
distância em relação ao emissor e não sinalizasse qualquer possibilidade de
adesão à denominação. Ainda assim, ela não se negava a sintonizar a rádio
ou o programa televisivo da Igreja Universal.
Se muitos aspectos pareciam conspirar para uma receptividade à
mensagem proselitista iurdiana, Cleide tinha muita resistência ao discurso proferido pela denominação através dos canais midiáticos. Ainda que
passasse por situações às quais a Universal prometia soluções, Cleide não
assinalava nenhuma possibilidade de se converter à denominação. Minha
interlocutora, como veremos adiante com mais detalhes, operava uma seleção dos conteúdos e elementos dos programas iurdianos de tal modo que
criava um distanciamento estratégico em relação à mensagem proselitista
veiculada pela denominação.
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Da Rede Aleluia, só as músicas
Vimos até agora que, apesar de Cleide sinalizar uma adequação ao
perfil daquele que poderia ser considerado o público-alvo da Igreja Universal
e estivesse exposta aos programas religiosos da IURD, ela não cogitava a
possibilidade de adesão à denominação.
Isto, contudo, não era motivo para que Cleide se recusasse a ouvir
músicas na Rede Aleluia. O fato de as músicas evangélicas serem tocadas
na rádio da Igreja Universal não era um problema para Cleide. Minha interlocutora achava bonitas as músicas selecionadas pela Rede Aleluia e se
sentia sensibilizada pelas canções evangélicas – que, antes de tudo, falavam
de Deus. Na medida em que ela não reconhecia ali um discurso denominacional ou institucional, a macaense também não as associava como uma
forma de proselitismo nem como resultado de uma intencionalidade da
Igreja Universal.
Ainda que eu não tenha a pretensão de explorar mais a fundo a
questão da música cristã (evangélica e católica carismática), Cleide me levava
a pensar que, por um lado, havia uma ponte que se realizava através das
músicas entre o seu mundo católico e sua visão do mundo evangélico. As
músicas pareciam borrar uma fronteira institucional ou denominacional. A
semelhança de estilo, estética e conteúdo fazia com que ela, às vezes, não
conseguisse diferenciar uma música católica de uma evangélica. Trago aqui
um exemplo disso.
Cleide, ainda que tentasse distinguir a música católica da evangélica,
muitas das vezes não conseguia fazê-lo. Sua melodia e ritmo pareciam ser
plenamente aceitos dentro dos padrões de maior contenção, cuja fonte estava
nos ritos católicos e na sua admiração pelo comportamento “civilizado”.
Isto deve ser pensado também em termos de uma continuidade de estilo
e estética que se estabelecem com as músicas e fazem com a distinção não
seja óbvia.
Neste contexto, pode-se pensar que Cleide estava aberta às músicas
evangélicas não somente porque elas eram cristãs. Ou seja, porque suas
letras tinham como base um repertório compartilhado entre evangélicos e
católicos. Há de se notar que tais canções evangélicas também estavam em
continuidade com padrões de civilidade valorizados por Cleide. Sempre
preocupada em assimilar formas consideradas mais adequadas de se comportar, minha interlocutora visualizava na contenção e no regramento das
formas de agir e interagir um modelo de conduta e expressão. Uma linha
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tênue – porém bastante clara para Cleide – separava a relativa contenção, de
certa forma presente na música evangélica, e o êxtase e a efervescência que
marcam os ritos pentecostais – identificados negativamente pela macaense.
Alguns exemplos nos ajudarão neste momento.
Cleide dizia não gostar dos rituais evangélicos, referindo-se principalmente à exaltação que se dá durante os cultos. Contou-me que foi, uma
vez, na Igreja Metodista, convidada por um sobrinho. Mas não pretendia
voltar mais lá. “O pastor coloca a mão na sua cabeça e fica falando aquele
monte de coisa, gritando no seu ouvido... eu não gosto disso”. Frequentemente era convidada a participar de um culto evangélico, pois boa parte
das amigas, vizinhos e membros da família extensa havia se convertido a
Jesus. Mas sempre recusava o convite.
Na festa de aniversário de Cleide, o mesmo sobrinho, que era cantor
evangélico, após os parabéns, entoou um hino em homenagem à aniversariante. Logo depois, uma amiga de Cleide, também evangélica, cantou
outra música religiosa para ela. Cleide ficou muito emocionada e feliz com
a homenagem. Seu sobrinho, no final da festa, a convidou para um evento
musical que aconteceria na Igreja Metodista, dizendo que iria ser uma das
atrações do programa. Perguntei para Cleide porque ela não iria e ela me
explicou que já sabia que não haveria somente música na reunião. Teria
também “aquela parte do desespero”. Nessas duas passagens, fica clara
a aceitação de Cleide à música evangélica e sua recusa em participar das
reuniões evangélicas por causa do estilo de culto.
Lembro ainda de Cleide ter comentado comigo que, certa vez, aceitou que uma amiga, Testemunha de Jeová, realizasse estudos bíblicos na
sua casa. Por um lado, os estudos aconteceram porque minha interlocutora
cedeu às insistências da amiga. Por outro, observei que Cleide nunca se
opunha diretamente à questão do estudo bíblico - pois, dizia ela, nunca
é demais ouvir “a palavra de Deus”. (Solicitou que os estudos semanais
fossem interrompidos depois de um tempo porque achou que as sessões,
que duravam toda a tarde de domingo, eram muito longas).
Se Cleide abria algumas brechas a mensagens evangélicas de algumas
denominações, ela sublinhava uma recusa a qualquer discurso que partisse de
um pastor ou um representante da Igreja Universal. Neste caso, ela indicava
que não aceitaria as orações feitas por representantes da denominação, nem
estaria aberta a ouvir a seus ensinamentos (o que poderia acontecer no caso
de ser conduzida por um pastor de outra denominação). As músicas eram
o limite para a recepção de conteúdos religiosos veiculados pela rádio da
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IURD, na medida em que a identificação do emissor do discurso funcionava
como um bloqueio a determinadas mensagens.

Outras brechas
Como acabo de apontar, Cleide parecia fazer uma seleção do conteúdo dos programas iurdianos com base no reconhecimento de agentes
religiosos e com base na estética e no estilo dos elementos da programação.
Contudo, tal seleção não evitava uma aproximação de Cleide da mensagem
proselitista da Universal.
Se, por um lado, a macaense era receptiva às músicas veiculadas na
Rede Aleluia e recusava as orações e as pregações veiculadas pela denominação, por outro, Cleide, por exemplo, não apresentava resistência à Folha
Universal.
Lembro de uma vez em que eu estava na casa de Cleide e conversávamos com sua filha na sala. Percebi que havia uma Folha Universal sobre
a mesa de centro e perguntei a elas o que achavam do impresso. Cleide me
respondeu: “esse jornal é de crente, mas é bom”. Mariana, a filha, concordou
e pegou o jornal para folhear dizendo: “é bom, tem muita coisa interessante”.
E Cleide completou: “melhor do que os jornais daqui de Macaé”.
A aceitação do jornal da denominação se dá na medida em que ao
menos parte do conteúdo da publicação é identificada como laica e disponibilizada profissionalmente aos leitores. Com isso, Cleide não coloca
uma resistência ao discurso da denominação, reconhecendo – ainda que de
maneira implícita – certo distanciamento entre as informações veiculadas
na Folha Universal, a perspectiva religiosa e o proselitismo. Isto pode ser
atribuído ao fato de o jornal, além de trazer informações do universo laico,
também ser um produto com boa apresentação e qualidade técnica considerável. O reconhecimento do profissionalismo com que é produzida a
Folha Universal e a receptividade do impresso da IURD por parte de Cleide
apontam para a complexidade da questão que aqui emerge.
Se nos voltarmos para um exame das características dos produtos
midiáticos veiculados pela Universal, podemos dizer que a denominação
se utiliza de elementos laicos, de uma estética contemporânea e de uma
tecnologia de ponta nos seus produtos midiáticos. Tais aspectos são capazes de tornar a mensagem proselitista mais atraente e atingir um público
mais amplo.
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Com a inserção de informações e argumentos típicos do “mundo
secular”, é possível chamar a atenção de um receptor com circulação social
ampliada e que, inclusive, não esteja familiarizado ao discurso evangélico.
Isso me parece relevante para pensarmos até que ponto Cleide não era
atraída por estes elementos que fazem parte de uma estratégia proselitista
da própria denominação.
Se, inicialmente, Cleide se dispunha a sintonizar a Rede Aleluia ou
a ler a Folha Universal e se apropriava de parte de seu conteúdo, é porque
as músicas e as notícias da Folha Universal, são elementos destes produtos
midiáticos com os quais minha interlocutora, em algum nível, se identificava.
Cleide usufrui da qualidade das músicas e da qualidade do jornal.
Contudo, mantém uma distância estratégica em relação aos discursos dos
pastores da denominação. Ou seja, Cleide é capaz de se apropriar de alguns
elementos da programação de rádio e ler algumas notícias da Folha Universal – nas quais, geralmente, está embutida uma interpretação evangélica
dos acontecimentos – sem pactuar com a denominação.

Da televisão, as imagens
Cleide diariamente também assistia à programação laica da Rede
Record, sendo que o fato de a Igreja Universal ser dona da emissora nunca
foi um aspecto a ser levantado como uma questão pela macaense. Além
disso, mais de uma vez, Cleide sinalizou interesse em assistir aos programas
locais da IURD de TV.
O programa televisivo, produzido na Catedral da Fé de Macaé, é
veiculado de segunda à sexta, às treze horas, durante uma hora, e reprisado
de madrugada. Além de clipes musicais e imagens gravadas durantes os
cultos – orações, pregações, cantos e testemunhos –, são transmitidas, ao
vivo, cenas captadas em estúdio, que fica na própria Catedral, onde o pastor
geralmente recebe algum fiel para dar seu testemunho.
Certo dia, em meio ao nosso convívio desinteressado, presenciei uma
cena em que Cleide assinalava que eventualmente assistia a tais programas.
Numa terça-feira à tarde, eu chegava à casa de Cleide, e uma vizinha, Alba,
ia saindo. Conversavam sobre algum problema de estômago que Alba
enfrentava e, depois de especularem sobre algumas possíveis medicações
alopáticas, lembraram de uma moradora do bairro que tinha em casa uma
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erva incomum que era indicada para tratar a disfunção do órgão. Então,
Alba perguntou à Cleide se ela não tinha notícias desta senhora que, apesar
de morar nas redondezas, já não era vista há algum tempo. Alba suspeitava,
inclusive, do falecimento da idosa. E Cleide imediatamente respondeu à sua
colega: “Não, ela não morreu não. Outro dia eu vi ela (sic) na televisão, lá
na Igreja Universal, dançando e cantando, batendo palma, toda feliz. Eu
ri muito”.
A situação foi breve, e os comentários bastante sucintos. No entanto, permitem que um leque de questões sobre as dinâmicas envolvidas na
recepção midiática sejam abordadas. Primeiramente, é interessante pensar
que diante dos programas religiosos, a atenção de Cleide se volta para a
imagem e não para o texto. Ou seja, nesta situação, Cleide não chamava a
atenção para o discurso do pastor, muito menos para possíveis interpretações sobre a mensagem religiosa. Ela não apontava para uma apropriação
ou interpretação do texto de tais programas, nem sequer para suas partes
musicais.
Cleide sinalizava que estava atenta às imagens e as decodificava a
partir de uma preocupação especifica: ver quem estava freqüentando a Igreja
Universal e se “divertir” reconhecendo os fiéis. A partir de elementos visuais
desta programação televisiva, Cleide depreendia informações que faziam
sentido para o seu universo. Através da veiculação de imagens gravadas
durante os cultos da Universal, transmitidos em cadeia aberta, Cleide podia
ver quem freqüentava as reuniões da denominação.
No contexto de uma cidade do interior, onde as redes de sociabilidade são estreitas e o anonimato bastante restrito, a veiculação de imagens
de cultos realizados dentro do templo de uma denominação estigmatizada,
corrobora na visibilidade das ações e no reconhecimento dos indivíduos
que freqüentam a Igreja.
Interessante pensar que, através da mídia, atualiza-se e amplia-se uma
situação de visibilidade social que havia na cidade quando ainda pequena,
sendo possível, através das imagens, reconhecer os antigos moradores agora
dispersos em meio a uma cidade de maior densidade demográfica, de maior
diversidade, e de mundos sociais multiplicados. Neste sentido, amplia-se,
por um lado, a visibilidade da participação do crente, tornando pública a
freqüentação ao ambiente religioso. Por outro lado, fomenta-se também a
fofoca, agora através da mídia eletrônica.
Cleide, nesta sua aproximação do conteúdo proselitista, era capaz
de subvertê-lo para retirar informações que seriam incorporadas ao seu
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 131-155, setembro de 2009.

Proselitismo midiático e as bases...

145

universo e avaliadas de acordo com seus referenciais. Diante dos programas
televisivos da Igreja Universal, Cleide poderia espiar o que se passava na
Catedral da Fé e nisto apreender informações de acordo com o sentido que
fazem e a validade que têm para o seu mundo.
Mas esta não foi a única vez que Cleide sinalizou que procurava identificar conhecidos que freqüentavam a denominação através dos programas
televisivos. O mesmo tipo de percepção do programa televisivo local da
Igreja Universal foi apresentado por Cleide num contexto diferente.
Numa tarde de domingo, estávamos conversando na sala da casa
de Cleide eu, ela, um amigo dela apelidado Berê, uma sobrinha de Cleide,
e Patrícia, sua filha. Cleide, sentada no sofá, comentava que havia passado
muito mal durante a noite. Havia sentido muitas dores nos rins e não conseguia dormir. Contou que numa determinada hora ligou a televisão e viu
que estava passando uma oração evangélica. Fez a oração e trocou de canal.
Agora era a Record. Estava passando o programa da Universal de Macaé,
contou Cleide, dizendo, novamente, que riu um bocado com as imagens
transmitidas. Reconhecia as pessoas que não via há muito tempo nas cenas
gravadas na Catedral da Fé. Depois de “se divertir”, relatou que passou
para o canal católico. Com muita fé em Nossa Senhora de Fátima, rezou
um terço para a santa, junto com o padre que se apresentava na TV.
Depois o padre começou a falar, você, que está aí sofrendo, se sentindo mal...
Cleide achou incrível como que aquilo parecia que era para ela. O padre,
então, pediu para que os telespectadores se levantassem para rezar. Cleide
estava sem forças. Sentou-se e fez a reza mentalmente. Não conseguia nem
falar direito. Terminada a reza, desligou a TV e ficou quieta. Sentiu-se um
pouco melhor, mas tinha medo de dormir e não acordar mais. Achava que
ia morrer naquele dia. (Lembrou de uma vizinha que começou a sentir uma
dor e rapidamente morreu. Aquilo a havia deixado impressionada). Ficou
acordada até de manhã. (...). Quando Cleide falou que o padre parecia que
estava falando com ela, Berê imediatamente reconheceu a situação e falou
que ouve a rádio da Universal e é a mesma coisa. “Você, que está em casa
triste, deprimido, sozinho”... Berê riu. (Diário de campo, 11/06/2005).

Se, na situação anteriormente apresentada, sublinhei a questão da
visibilidade dos frequentadores que ganha amplitude através da mídia, e,
com isso, se torna assunto de comentários e fofocas, este outro episódio nos
atenta para outros aspectos da recepção dos mesmos programas televisivos
e sua imbricação com o contexto do receptor e a preocupação de Cleide
em marcar sua postura em relação à Igreja Universal.
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Em primeiro lugar, chamo a atenção para a providencial identificação
de Berê, em relação à sensação de proximidade com o locutor que tanto
os programas evangélicos quanto os católicos produzem, sendo isto uma
marca forte dos programas da Igreja Universal. Se Cleide identifica esta
relação de proximidade em relação ao padre católico, não parece haver muita
diferença em relação à abordagem do telespectador realizada pela Universal.
O que difere é quem fala, em que contexto fala, de que lugar fala. Isto vem
reforçar a idéia anteriormente apresentada de que o reconhecimento do
emissor pode ser um fator de resistência, como no caso da IURD, ou, de
receptividade, como no caso do discurso católico.
Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à forma como Cleide apresentava o seu zapear durante a madrugada, numa situação de desconforto.
Se Cleide aceita a oração evangélica, sem fazer menção da denominação que
havia veiculado a mensagem, a macaense faz questão de frisar sua postura
perante os programas da Igreja Universal. Ainda que estivesse entre amigos, um, inclusive, como Cleide já sabia, com passagem pela IURD (Berê),
Cleide parecia interessada em marcar a distinção que fazia em relação aos
programas desta e de outras denominações evangélicas. Ainda que estivesse
passando mal, Cleide sinalizava que era capaz de manter um distanciamento
estratégico em relação ao discurso religioso da denominação, se atendo às
imagens e à preocupação de identificar pessoas conhecidas entre os fiéis.
Ao dizer que se divertia ao ver tais cenas, sublinhava, de uma maneira relativamente velada, uma depreciação em relação à denominação.
Mas não só isso. O riso que Cleide exprimia em relação aos conhecidos que passaram a freqüentar a Igreja Universal parecia se referir a
uma situação de desigualdade marcada por minha interlocutora em relação
àqueles que apareciam na TV. Cleide esboçava traços de distinção social
em relação àqueles que teriam caído na armadilha da denominação. Sendo
assim, a meu ver, o relato de Cleide transparecia uma preocupação com
a auto-imagem, ainda que manifestada com contenção – principalmente,
penso eu, por estar diante de Berê.
Reparei que Cleide tinha muita preocupação com sua reputação e
com a preservação de sua imagem. Cleide, por exemplo, certa vez, teve de
ir a uma favela. Sem saber, passou perto de uma boca de fumo. Comentou
que, depois, ficou preocupada que fossem pensar que ela tivesse algum
envolvimento com drogas.
Da mesma forma, quando manifestei interesse em fazer entrevista
com um pai-de-santo que era seu vizinho, pessoa que Cleide conhecia há
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muitos anos, ela disse-me que não se sentia muito à vontade de ir até a casa
dele, pois a vizinhança poderia pensar que estava envolvida com trabalhos
de macumba.
Nesse contexto, a disposição de conteúdos evangélicos na mídia
parece oferecer possibilidades ímpares. Além de permitir a seleção de
elementos do repertório evangélico, ou ainda a mudança de canal ou de
estação de acordo com os interesse e critérios do receptor, estando em casa,
Cleide poderia simplesmente colocar-se numa situação de observadora sem
que sua imagem fosse comprometida. Cleide, ao ver sem ser vista, podia
manter-se fiel aos seus referenciais.
Nota-se que os referenciais privilegiados pela minha interlocutora,
porque firmemente introjetados, não funcionavam apenas como uma
orientação para o convívio social e para o posicionamento diante de seus
relacionamentos. Era isto que fazia com que Cleide mantivesse um distanciamento em relação à mensagem proselitista da Igreja Universal.

A base da recusa
Pensemos agora na rede de sociabilidade que cercava a macaense e
na re-configuração de sua rotina em relação às práticas religiosas. Quando
Cleide parou de freqüentar a Igreja Católica, também reduziu drasticamente
o seu contato com o grupo de fiéis e com os párocos, pessoas com quem
mantinha certa proximidade. Em contrapartida, o contato regular com as
amizades da vizinhança foi preservado, assim como com parentes e antigos
afetos das camadas médias. Desta rede de sociabilidade mais estreita, a maioria das pessoas era ou havia se tornado evangélica. Ainda que compartilhasse
idéias e sentimentos com suas amigas, mantinha uma reserva em relação à
sua visão de mundo, incluindo sua relação com a religiosidade. Apesar de
estar circundada por evangélicos, Cleide não via a possibilidade de mudar
de religião e procurava reforçar sua identidade católica.
Uma constante preocupação em ser uma pessoa informada e esclarecida era ressaltada por Cleide, que declarava gostar muito de ler e
escrever. Ela estava sempre atenta às notícias e às novidades, preocupava-se
em ampliar seu vocabulário e procurava expressar-se clara e corretamente.
Também, frequentemente, dava sinais de que se preocupava em assimilar
formas consideradas mais adequadas de se comportar e de interagir com
outras pessoas. As fontes que gostava de citar eram pessoas com maior
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grau de instrução, mais favorecidas economicamente ou detentoras de
conhecimentos específicos. Para além de sua rede de sociabilidade, Cleide
encontrava fortes referentes na mídia, sendo a televisão o veículo ao qual
mais se detinha.
Minha interlocutora também procurava estabelecer relações verticais,
principalmente com pessoas das camadas médias. Procurando sempre fortalecer relações com pessoas de maior grau de instrução, de maior renda e
com maior status social – que eram consideradas mais esclarecidas –, Cleide
delimitava suas fontes privilegiadas. Considerava estas referências fortes e
confiáveis, e era com elas que julgava a IURD8.
A macaense deixava subentendida a hipótese (que eu viria a confirmar
com o tempo) de que, com sua preocupação em ser uma pessoa esclarecida,
tinha maior clareza em relação ao que a Igreja Universal seria de fato –
uma igreja que “rouba o dinheiro dos pobres”. Considerava que muitos de
seus pares – os pobres –, por ignorância, não percebiam os “verdadeiros
propósitos” da denominação.
Sendo assim, os testemunhos dos fiéis, veiculados na mídia pela
IURD, não pareciam ter impacto sobre Cleide. Isto porque, eu diria, a
macaense não se colocava numa posição de igualdade com aqueles que
apresentavam seus relatos. Ainda que pudesse reconhecer e se solidarizar
com o sofrimento e as mazelas deste outro tão próximo, a conversão era
vista como uma solução apenas para aqueles que não tinham acesso às
informações que ela tinha. A conversão seria, para ela, uma negação de
suas referências. Ao ter a preocupação em acumular dados de fontes hegemônicas ou seculares, Cleide se colocava na condição daquela que vê o
que alguns dos seus pares não estão vendo. Logo, aderir à Igreja Universal
estava fora de cogitação.
Ainda que Cleide não fosse mais à Igreja Católica, minha interlocutora
fazia questão de sublinhar e marcar a sua identidade católica, da qual emergia
mais referências contra a Igreja Universal. A impossibilidade de conciliação
das duas religiosidades era algo dado a priori para Cleide. Sendo assim, tanto
a religiosidade católica, quanto os referenciais laicos, ambos davam subsídios
para que ela mantivesse um distanciamento em relação à IURD.
Poderia se pensar, a partir de tudo que foi dito, que Cleide, ao recusar
qualquer identificação com a Igreja Universal, deixava transparecer traços
de distinção social. Contudo, a distinção social era apenas a ponta do iceberg
que sustentava o distanciamento de Cleide em relação a IURD.

Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 131-155, setembro de 2009.

Proselitismo midiático e as bases...

149

Hierarquia e generosidade
Se Cleide não acenava qualquer possibilidade de conversão à Universal, uma aproximação entre sua história e seus dilemas, e a propaganda e
os instrumentos oferecidos pela IURD revelam uma tensão subterrânea. A
resistência à proposta da Universal traz à tona um paradoxo que se delineia
diante de um processo de “modernização” – que, ao mesmo tempo seduz e
exige dos antigos moradores de Macaé uma adaptação. Os dramas vividos
por Cleide esbarravam numa dificuldade de conciliação entre alguns valores
que guiavam sua conduta, e anseios pessoais que se atualizam frente a um
contexto de intensas transformações sociais vividas neste contexto urbano.
Para que fique clara a dimensão do problema, será necessário aprofundarmonos em alguns aspectos da biografia da macaense.
Cleide, por um lado, procurava estar sempre bem informada e ser
uma mulher atualizada. Desejava ter independência financeira em relação
ao marido. A preocupação de Ailton em reter e acumular dinheiro era alvo
de críticas por parte de Cleide e também dos filhos; ainda que todos mantivessem um silêncio respeitoso em relação ao patriarca.
Cleide reclamava tanto do fato de Ailton não liberar dinheiro para a
conclusão da reforma da casa, quanto em controlar firmemente as despesas
cotidianas, limitando o consumo de maneira geral. Minha interlocutora
denunciava que Ailton não via necessidade de seus filhos freqüentarem
um curso ensino superior e achava que o dinheiro que os filhos ganhavam
deveria ser todo revertido para a casa, o que não acontecia – e, como num
ciclo vicioso, alimentava a contenção de dinheiro por parte do patriarca.
Cleide desejava ter sua própria renda, visando principalmente ter
dinheiro para o consumo: fosse para a decoração de sua casa, a aquisição
dos mais variados tipos de eletrodomésticos para a cozinha, entre outras
coisas. Contudo, mesmo seduzida pelo estilo de status superior, Cleide fazia
questão de demonstrar que “sabia” qual era o seu lugar social. Lembro de
duas vezes em que ela afirmou não se sentir bem em lugares freqüentados
por classes mais altas.
Cleide também valorizava muito a generosidade, principalmente
em relação aos economicamente menos favorecidos. Pregava a caridade
e condenava aqueles que têm boa situação financeira e negam ajuda aos
mais necessitados.
Cleide fazia a sua defesa da generosidade principalmente quando
surgia uma conversa que girasse em torno da questão da diferença de classes.
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Identificava-se com as pessoas que diziam que “desse mundo não se leva
nada”. Admirava pessoas de uma elite “tradicional”, pessoas esclarecidas,
“civilizadas”, humildes e generosas.
A noção de generosidade defendida por Cleide era traduzida ainda
em termos de consumo. Certo dia Cleide e eu conversávamos sobre questão de dinheiro e sobre o aspecto de fazer economias. Ela falou que todo
dinheiro que ela tem na mão ela gasta. Se há uma pessoa querendo alguma
coisa e ela tem dinheiro, compra imediatamente. Disse-me que nunca foi
de guardar e nunca teve dinheiro de sobra. O limite da generosidade, neste
contexto, era dado pelas próprias limitações financeiras.
Daqui emerge um ponto fundamental para se entender o paradoxo
que vivia minha interlocutora. Sempre visando a ter uma atitude generosa,
não conseguia nunca acumular. Cleide tinha dificuldade em visualizar os
limites de sua generosidade – o que aparecia como empecilho para que
transformasse suas habilidades uma fonte de renda.
Num contexto onde o mercado de trabalho se torna extremamente
competitivo e as relações cada vez mais impessoais, Cleide, com seus 50
anos de idade, encontrava dificuldades de arranjar um emprego razoável. A
alternativa mais viável para a geração de renda era a abertura de um salão
de beleza, que havia se tornado um sonho de Cleide.
Para abrir o salão, não faltava muito. Cleide tinha curso de manicure e
conhecimento de técnicas de cabeleireiro. Também poderia conseguir parte
do equipamento necessário com seu cunhado, já que sua irmã, que tinha
montado um salão, ao falecer, deixou o material sem dono e fora de uso.
Os motivos para Cleide não realizar o seu sonho se acumulavam:
Cleide dizia não ter capital para investir na montagem do salão; apontava
não se sentir segura e não se considerava profissional a ponto de oferecer
serviços e cobrá-los (achava muita responsabilidade e tinha medo de cometer erros); e, quando fazia unha para fora, por conta de sua ampla rede
de sociabilidade e de seu temperamento de querer tratar bem os outros,
sendo sempre muito solicita, muitas pessoas acabavam não pagando pelo
serviço. Cleide se sentia constrangida em fazer a cobrança e acabava arcando
com o prejuízo.
Poderíamos pensar, hipoteticamente, que a Universal disponibilizaria ferramentas e indicaria caminhos para que Cleide superasse a falta
de auto-estima e arrumasse métodos de dispor de um capital inicial para a
montagem de seu salão.
Nos programas de rádio e TV, a IURD convoca a todos que têm
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problemas econômicos e “não agüentam mais viver na miséria” a participar
dos cultos, e veicula testemunhos de fiéis que tiveram prosperidade após a
conversão. Pode-se dizer ainda que a Igreja Universal oferece àqueles que
aderem à sua rotina de cultos uma didática para que o fiel alcance suas metas,
sempre se levando em consideração as regras de um mercado competitivo,
que exige dos mais pobres que querem prosperar uma postura firme e métodos eficazes. Também nas reuniões, os pastores sugerem formas de atuar
e se comportar perante o mercado de trabalho, além, é claro, de “oferecer
a oportunidade” de barganhar com Deus e a possibilidade de se obter a
prosperidade repentina através das ofertas feitas com fé.
Neste projeto de prosperidade e inserção social seria necessário que
Cleide, acima de qualquer coisa, se dispusesse a focalizar sua energia em
trabalhar para acumular e prosperar. Ou seja, ela teria que rever sua postura
de generosidade para fazer com que o seu salão, ao tornar-se uma realidade,
fosse, de fato, uma fonte de renda, e não um lugar de sociabilidade e de
prestação de favores.
Aqui está o paradoxo. Cleide queria prosperar, queria ter independência em relação ao marido, cuja personalidade e comportamento ela rejeitava.
Queria ter dinheiro para consumir e doar. O caminho que visualizava para
isso era montar um salão de beleza. Entretanto, para obter renda a partir
do próprio negócio, a macaense precisaria assimilar, ao menos em parte,
uma característica da personalidade de Ailton que ela firmemente rejeitava.
Cleide precisaria, eventualmente, abrir mão de sua postura de generosidade
e priorizar a cobrança pelos serviços. Para que seu projeto fosse bemsucedido, Cleide precisaria rever sua noção de generosidade recompondo
um padrão de reciprocidades dentro dos marcos do profissionalismo e da
impessoalidade.
Muito provavelmente, Cleide não tinha clareza do projeto disponibilizado pela Igreja Universal. Ainda assim, a proposta da denominação não era
vista por minha interlocutora como um caminho válido. Isto porque, antes
de tudo, a IURD, dentro da perspectiva de Cleide, feria um dos valores com
o qual mais se identificava: a generosidade cristã. É a partir desse aspecto
que voltamos a pensar sobre o principal motivo que fazia com que Cleide
rejeitasse a Igreja Universal.
Para além de todos os estigmas que recaem sobre a IURD, a percepção de que a denominação “rouba o dinheiro dos pobres” assinala uma
inversão dos princípios que orientavam minha informante no mundo social.
Se Cleide visualizava na generosidade uma forma de os ricos distribuírem
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sua riqueza aos mais pobres – aqueles que têm mais ajudam os que têm
menos –, a Universal representava o rompimento desta lógica. Ao defender
e estimular as classes mais baixas a sacrificar seu dinheiro “em nome de
Jesus”, a IURD tem sua imagem corrompida. Ela passa a ser a instituição
que ostenta sua riqueza e, ao mesmo tempo, toma daqueles que pouco
têm para dar.
Assim a Universal se torna – aos olhos de Cleide e de boa parte da
sociedade brasileira que desaprova suas atividades – uma instituição ilegítima
ao promover uma inversão do ethos católico. Se a IURD tem elaborado uma
imagem que se opõe ao vínculo entre pertencimento religioso e pobreza
presente no imaginário católico (Birman, 2003), isto se efetiva através de
uma re-organização dos fluxos da dádiva.
Sabe-se que a Igreja Universal tem investido em projetos sociais
e que considera todo o seu “império”, construído com a doação de seus
fiéis, uma forma de fazer jus ao nome de Jesus e de fazer chegar a todos a
“palavra do Senhor”. Contudo, a intensa arrecadação de dinheiro efetuada
pela denominação configura um fluxo que fere o ideal da caridade muito
valorizado por Cleide. A Igreja Universal disponibiliza um projeto baseado
no sacrifício para que o pobre alcance a prosperidade.
Neste contexto, Cleide, que reconhecia com perspicácia diferenças
sociais, claramente recusava o projeto de inserção social que a IURD lhe
oferecia. Com base em comentários que ouvia a partir de mediadores por
ela privilegiados, avaliava negativamente o fato de os frequentadores da
Universal regularmente destinarem quantias razoáveis de dinheiro à denominação.
Pode-se dizer que a IURD centraliza os fluxos da dádiva na medida
em que não apenas centraliza o recolhimento de dinheiro, mas também
a sua distribuição. O fiel que enriquece e permanece na Igreja Universal,
tipicamente, não é aquele que assume a generosidade nos moldes católicos,
da caridade. Ao invés disso, ele continua a destinar seu dinheiro à instituição
na forma de sacrifício. O tipo ideal do iurdiano rico é aquele que ao invés
de promover potlachs para os mais pobres diretamente, o faz apenas indiretamente, ao direcionar a dádiva à denominação. É preciso lembrar que,
na Igreja Universal, ainda que a dádiva seja obrigatória e teologicamente
desinteressada, não tem como prioridade beneficiar “o próximo”, mas sim
o próprio fiel.
No sentido contrário, Cleide visualizava na generosidade do tipo
potlach uma forma de relação inter-classes, onde a retribuição à dádiva reCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 131-155, setembro de 2009.
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cebida se resume ao reconhecimento e a legitimação de uma ordem social
hierarquizada (Mauss, 1974). Seu projeto de inserção social e aproximação
das classes superiores se construía em torno da assimilação de padrões de
comportamento e compartilhamento de uma visão de mundo com base
no esclarecimento. Cleide apostava na generosidade como forma de lidar
com os mais pobres, e na polidez como possibilidade de criar pontes com
as classes privilegiadas.
Sendo assim, podemos considerar que a base da recusa de Cleide à
Igreja Universal estava na divergência entre o projeto clássico de relação
inter-classes (Da Matta, 1981), sob a proteção do catolicismo, e o projeto de
inserção social oferecido pela denominação. Isto porque a Igreja Universal
vai de encontro ao ethos católico na qual figura a ética da caridade.

Considerações finais
O caso de Cleide, receptora dos programas religiosos da IURD que
não visualizava a possibilidade de adesão à denominação, nos leva a pensar
sobre as estratégias proselitistas utilizadas pela Igreja Universal. Se por um
lado, o aparato midiático da IURD é capaz de atrair uma audiência que
não simpatiza com a denominação, ela não é capaz de reverter a rejeição
de minha interlocutora. A identificação da Igreja Universal como aquela
que “rouba o dinheiro dos pobres” forma a base da recusa ao discurso dos
agentes religiosos representantes da Igreja Universal.
O julgamento a distância e a condenação da denominação pelo
rompimento e pela inversão da ética da caridade não impediam, porém,
que Cleide se apropriasse – seletivamente – de elementos da programação
veiculada pela IURD no rádio e na TV. Neste contexto, a mídia – ao deslocar
o conteúdo de seu contexto de origem, transportar imagens de um lugar
a outro, e garantir certa privacidade do receptor – se torna uma forma de
acessar e selecionar determinados conteúdos sem gerar comprometimento
com uma ideologia ou uma instituição.

Notas
Doutoranda em Ciências Sociais (PPCIS / UERJ).
A pesquisa que realizei em Macaé, com o apoio da CAPES, deu origem a minha dissertação
de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do
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Rio de Janeiro (Swatowiski, 2006). Este artigo é uma versão adaptada do terceiro capítulo
da dissertação.
2
Fonte: IBGE.
3
Ver, por exemplo, Prado (1987), Lopes et alli (2002).
4
Para preservar a identidade de minha interlocutora, utilizo nome fictício.
5
Birman (1997) aponta para uma estreita interdependência entre a visão cosmológica da
Igreja Universal e os cultos de possessão, sendo que o diferencial desta modalidade pentecostal estaria na cultura religiosa da possessão associada ao exorcismo. Almeida (2003), por
exemplo, sublinha que a Igreja Universal identifica entidades de Umbanda e Candomblé
como espíritos demoníacos. Nelas estariam a personificação do diabo e sua ação maléfica
sobre o ser humano.
6
Segundo Edir Macedo, até mesmo o contato com pessoas que praticam o “espiritismo”
deve ser evitado, porque elas podem estar “tão carregadas de demônios” que são capazes
de transmitir “influências demoníacas” (Edir Macedo, Orixás, caboclos e guias. Rio de janeiro:
Gráfica Universal, 1993, p. 52).
7
Em “Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?”, Edir Macedo enumera os “dez sinais de
possessão”: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques,
desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem as causas, visões de vultos ou
audição de vozes, vícios e depressão.
8
O contato com este outro socioeconômico era facilitado, por sua vez, pelo fato de Cleide
estar sempre atenta em se comunicar com cordialidade e em se comportar adequadamente
diante desta alteridade.
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LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN ZEN:
ETNOGRAFÍA DE UN RITO DE PASO
EN EL BUDISMO ARGENTINO
Catón Eduardo Carini
Universidad Nacional de La Plata - CONICET *

Resumen: El presente artículo efectúa una exploración etnográfica de los ritos
de paso del budismo zen argentino, en particular las ordenaciones monásticas.
Indaga el significado de la vestimenta sagrada (kesa) y el rol que juega tanto en la
construcción social del sentido de la ordenación como en la apropiación individual
de ciertos objetos rituales como símbolos de cambio subjetivo. Luego, describe la
ceremonia en sí misma, sus distintas secuencias y las representaciones asociadas.
Y, por último, propone una interpretación de estas prácticas en torno del valor que
éstas adquieren como mecanismo de objetivación simbólica de un nuevo habitus
religioso y como una forma de incorporar al practicante a un linaje sagrado que se
remonta al mismo fundador del budismo.
Palabras clave: Budismo zen, Argentina, Ritos de paso, habitus.
Abstract: This article is an ethnographic approach to the Argentinean Zen Buddhism passage rites, particularly the ones in monastic orders. Is explored the
meaning of the sacred clothing (kesa) of the monks and its roll in both the social
construction of ordination and the individual appropriation of certain ritual objects
as symbols of subjective change. Then, the ceremony is described as, its different
stages and its associated representations. Lastly, an interpretation of these practices
is provided addressing the value they acquire as a mechanism of symbolic objectivity of a new religious habitus and as a way of including the practitioner in a sacred
lineage that goes back in time to the very beginning of Buddhism.
Keywords: Zen Buddhism, Argentina, Rites of passage, habitus

Introducción
El budismo trascendió las fronteras de Asia, protagonizando un
proceso sociorreligioso de transnacionalización de prácticas y representaciones novedosas en Occidente1. Diversos autores, tales como Bell (2002),
Coleman (2001), Freiberger (2001), Tweed (2002) y Wallace (2002), han
abordado el estudio de este fenómeno desde una perspectiva histórica y
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sociológica que toma en cuenta los cambios, adaptaciones y dilemas que
conlleva el establecimiento de centros budistas en Occidente. Asimismo,
otros investigadores han realizado trabajos más específicos y regionalmente acotados, que tratan sobre las particularidades del budismo en Europa
(Baumann, 2001, 2002; Koné, 2001; Obadia, 2001), EEUU (Hughes Seager,
2002; Lachs 1999; McMahan, 2002; Mullen 2004; Numrich 1996; Padget
2000, 2002; Preston, 1988), Canadá (Matthews, 2002), y Australia (Spuler,
2002; Trembath, 1996).
De todas formas, es preciso mencionar que los estudios en América
Latina son escasos, a excepción del caso de Brasil, en donde varios investigadores tienen una amplia experiencia en el estudio del tema que aquí nos
ocupa (cf. Alves, 2004; Madalena Genz, 2005, 2006; Pereira, 2002, 2007;
Rocha, 2000, 2001; Shoji, 2002, 2006; Usarski, 2002a, 2002b, 2004, 2006a,
2006b).
Con el fin de aportar al conocimiento del proceso de dispersión del
Budismo en Occidente y, además, al estudio de una de las minorías menos
investigadas del campo religioso argentino, aquí proponemos describir y
analizar una de sus instituciones más importantes: la ceremonia de ordenación. Siguiendo el trabajo pionero de Arnold Van Gennep (1986) y los
desarrollos posteriores de Víctor Turner (1974, 1999), responderemos a la
pregunta de por qué es importante ordenarse dentro del contexto de una
comunidad zen, mostrando la lógica de este rito de pasaje a través de la
exploración de las prácticas que implica y la significación que tiene para
sus propios protagonistas.
A fin de situar la problemática es preciso advertir que esta religión
dispone de una serie de ritos de pasaje –no limitados a las ordenacionesque señalan e instituyen momentos vitales tales como el nacimiento, el
casamiento y la muerte en la trayectoria de un sujeto. En efecto, una de las
principales funciones sociales del budismo, tanto en Japón como en los
países con inmigración japonesa donde se ha desarrollado, es el desempeño
por parte de sus agentes religiosos de ritos mortuorios, necesarios para que
el difunto encuentre paz, iluminación y una feliz reencarnación.
Sin embargo, en el budismo zen tal como se ha desarrollado en
la Argentina no se realizan ninguno de estos rituales. Ocasionalmente se
puede dedicar una ceremonia a algún practicante -o familiar de un practicante- fallecido o enfermo. También hemos tenido noticias de casamientos
efectuados por maestros zen locales, ya sea para unir parejas de argentinos
o de inmigrantes orientales, aunque en todos los casos la ceremonia no
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fue solicitada por los miembros de un grupo zen, sino por personas que se
acercaron a uno de ellos con el fin de que alguien consagrado santifique su
unión según la tradición budista.
El rito de pasaje verdaderamente central en el zen local –del cual
nos ocuparemos en este trabajo- es la ceremonia religiosa por la cual una
persona “se ordena”. Existen dos tipos de ordenaciones que por lo general
se suceden cronológicamente. Primero, la toma de votos o preceptos -en
algunos grupos llamada “ordenación de bodhisatva2”-, un rito por el cual un
practicante, sin dejar de ser laico, “toma refugio” en los “Tres Tesoros del
budismo” (el Buda, el Dharma3 y la Sangha4), y acepta regir su vida por los
preceptos morales de esta religión. Y segundo, la ordenación de monje, en la
cual un bodhisatva consagra su vida a practicar y difundir el budismo zen.
Por lo general, cualquier persona que lo desee se puede ordenar de
bodhisatva sin importar el tiempo de práctica que lleve en el zen. Se requiere coser un rakusu (una tela cuadrada que se cuelga al cuello y que es una
miniatura del kesa o hábito de monje), y pedir la ordenación mediante una
carta dirigida al maestro que exprese este deseo. Muchos de los practicantes tardan años en ordenarse de bodhisatva, mientras que algunos nunca lo
hacen. A su vez, una miembro que fue ordenado de bodhisatva puede, si
lo desea, solicitar la ordenación monástica. Para esto necesita contar con
algunos años de práctica (alrededor de cinco), escribir una carta de petición
al maestro y obtener su aprobación.
Como primer paso para analizar el sistema de ordenaciones del
budismo zen argentino, es importante examinar el simbolismo de las vestimentas rituales –el kesa y el rakusu- que los practicantes se confeccionan por
sí mismos, ya que éstas juegan un rol fundamental tanto en la construcción
social del sentido de la ordenación como en la apropiación individual de
ciertos objetos rituales como símbolos de cambio subjetivo.
Pero antes, es preciso mencionar que el presente trabajo es parte
de una investigación antropológica del budismo zen en la Argentina, realizada desde el año 2004 hasta el año 2009, la cual incluyó observación
participante, realización de entrevistas e historias de vida y el análisis de
documentos internos. No ahondaremos a lo largo de este estudio en la
historia y características de cada uno los grupos locales de esta religión.
No obstante, Sin embargo, es preciso decir algunas palabras acerca de la
Asociación Zen de América Latina (AZAL), debido a que, por cuestiones de
espacio, en este artículo nos restringiremos a esta organización, dejando
abierta la posibilidad de realizar un estudio más abarcador y comparativo
en futuros escritos5.
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La AZAL es el centro zen más grande de Argentina y el único que
cuenta con un templo propio: su maestro –un francés llamado Stéphane
Thibaut- lleva a cabo una actividad de difusión en Latinoamérica desde
principios de los años noventa, continuando con la labor misionera de su
propio maestro, el japonés Taisen Deshimaru, quien dio a conocer el zen
en Europa durante la década del setenta. Actualmente esta organización
tiene centros de práctica en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Mar
del Plata, Villa Gesell, Trelew, Bariloche y Santa Fé, además de un templo
(llamado Shobogenji) ubicado en la falda del Cerro Uritorco, en Capilla del
Monte. En el mismo se realizan los “Campos de Verano”, costumbre que
se remonta a una tradición milenaria. Se dice que en la época del Buda, sus
discípulos viajaban por todo el país durante la mayor parte del año, pero
en la estación de las lluvias, cuando era difícil trasladarse, se congregaban
durante tres meses en algún lugar -generalmente prestado por algún simpatizante rico- para practicar meditación juntos.

Simbolismo de las vestimentas rituales
Según cuenta la tradición, cuando el Buda se iluminó confeccionó
una túnica empleando telas sucias, descartadas por la gente debido a su
impureza, tales como mortajas funerarias, paños sucios de menstruación,
harapos de leprosos y trapos usados para atender partos. Luego de recolectarlas, las lavó, las tiñó con ocre y las cosió, tras lo cual se transformaron
en la vestimenta distintiva del monje budista: el kesa.
Para los practicantes zen, los kesas y los rakusus son los únicos objetos
sagrados; un monje puede asistir indiferente a la quema de una estatua de
Buda… ¡pero se desesperaría ante un kesa en peligro! Se dice que el fuse
(don ceremonial) más grande que se puede otorgar a una persona es el de
un kesa hecho con las propias manos.
Un libro compuesto por la traducción y los comentarios del maestro
Taisen Deshimaru sobre el capítulo del Shobogenzo de Dogen6 que habla
del kesa (“Kesa Kodoku”), transmite para sus discípulos occidentales el valor
simbólico y la forma tradicional (con gráficos y medidas) de hacer y usar
distintos tipos de kesas y de rakusus. El mismo es empleado actualmente
por los miembros de la AZAL para estudiar el sentido del kesa y guiarse en
la confección del mismo. Allí podemos leer:
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En el zen se tiene fe en el kesa. Aunque material, el kesa permanece infinito.
Todos los maestros de la trasmisión han creído únicamente en el kesa. Si
se cree en una persona, o incluso en Dios, Buda... o en la estatua de Buda,
uno termina equivocándose. Hay que creer en el infinito, en el cosmos. Pero
esto es difícil. Entonces, el kesa, como objeto de fe, es muy práctico (Taisen
Deshimaru, El Libro del Kesa: Kesa Kudoku. Barcelona: Edición Integral,
1978, p. 27).

El kesa, como todo “símbolo ritual” (Turner, 1999, p. 30) condensa
varios significados: uno de los más importantes es la trasmutación de lo más
bajo en lo más alto, de lo profano en lo sagrado. En fin, como diría Mary
Douglas (2007), de la impureza ritual propia de ciertos objetos materiales,
a la pureza sagrada del hábito monástico.
El principio de trasmutación del kesa se asocia simbólicamente a
otros dominios, más allá de la materialidad de la vestimenta misma. A nivel
humano, representa la posibilidad de que el ser más imperfecto, vil e incluso
malvado se transforme en el más santo, puro y bello. En estrecha relación
con lo anterior, pero desde una perspectiva psicológica, simboliza que las
emociones profanas como el deseo, el odio, el miedo, la envidia y la lujuria
se pueden trasformar en rasgos psicológicos valorados espiritualmente tales
como la calma, la sabiduría, la compasión, la ecuanimidad y la felicidad.
Aún más, se dice que cuanto más fuertes y numerosas sean las características negativas de la personalidad, mayor será la sabiduría del iluminado.
Una metáfora conocida en el zen dice que el satori (la iluminación) es como
el agua, y los bonnos (los deseos, ilusiones y aflicciones) como el hielo: cuanto
más hielo haya al principio, mas agua habrá al final; i.e. cuanta mayor ilusión
existe antes, más comprensión se producirá después.
Junto a los simbolismos anteriormente mencionados, existen otras
representaciones nativas vinculadas al hábito ceremonial. Se dice que el
dibujo que forma la costura del kesa, inspirado en el Buda por la contemplación de unos arrozales, recuerda la disposición de los campos labrados, el
trabajo y los dones de la tierra. Además, el maestro Thibaut ha mencionado
en ocasiones que el dibujo es análogo a ciertas líneas energéticas dispuestas en rejilla sobre la superficie terrestre. Su color oscuro, indeterminado,
mezclado (entre negro, marrón, gris y verde) se asocia con lo ilimitado, el
cosmos y la verdad universal.
Por otra parte, el kesa es el más importante símbolo de la trasmisión, el
legado de maestro a discípulo de la gnosis espiritual que consagra -y legitimaa un maestro zen. Cuando un patriarca “trasmite el dharma”, le entrega su
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kesa al discípulo, reconociéndolo simbólicamente y autentificándolo como
maestro sucesor de su linaje7. El siguiente fragmento de una entrevista con
un monje zen8 ilustra varios de los significados de los hábitos rituales:
El kesa es el símbolo de la transmisión del maestro al discípulo, y era lo que
usaban los monjes originalmente en India, usaban solamente un kesa, que fue
una cosa que parece que empieza con Buda, que en un momento no tienen
ropa, usan la ropa que consiguen, y en un momento, cuando Buda le da la
transmisión a su primer discípulo, creo que es, no estoy muy seguro de esto,
pero le da su kesa, y ese kesa, lo habitual era que se recogieran trapos que ya
hubieran dejado de tener utilidad, eran las mortajas de los muertos, o la ropa
de la menstruación de las mujeres, trapos viejos de cualquier tipo se unían,
se teñían con arcilla, creo que era, entonces por eso tomaban ese color un
poco tierra, un poco ocre, y bueno, así. Y a la vez tiene ese simbolismo de
con lo peor, de con lo que ya deja de tener utilidad se fabrica la vestimenta de
Buda, que es como la vestimenta más alta, más, de más respeto. Por otro lado
también es una cosa, una experiencia muy interesante la costura del kesa…

Además, los kesas o los rakusus poseen, en tanto objetos rituales, propiedades extraordinarias. Se considera al acto vestirlos o de confeccionarlos
(e incluso de sólo tocarlos) como generador de grandes méritos9, e incluso
de una protección mágica contra todo tipo de males:
Si tenéis un kesa o un rakusu podéis cortar vuestros bonnos (ilusiones), vuestro karma, y os preserva de cualquier accidente. Por ejemplo: en coche, en
avión, en todas partes, si creéis en el kesa, estáis protegidos. Yo he hecho la
experiencia más de una vez. Cuando me fui a la guerra en barco en dirección a Indonesia, durante cincuenta días estuve sobre un barco cargado de
dinamita. Kodo Sawaki me había dado su rakusu que todavía me protege.
De cincuenta barcos, cuarenta y nueve se fueron a pique, sólo mi barco llegó
(Taishen Deshimaru, El libro del Kesa, p. 43).

En este sentido, frecuentemente hemos observado a los practicantes
vestir el rakusu para, por ejemplo, realizar un viaje. Y otra de las propiedades
del kesa es la de producir cambios en la experiencia subjetiva de los que lo
usan. Aquí, el kesa no solo simboliza la mencionada trasmutación de deseos
y emociones negativas, sino que también posee una “eficacia simbólica”
(Lévi-Strauss, 1994, p. 182) para producirla:
Si vestís el kesa o el rakusu, inconscientemente, naturalmente, automáticamente, los deseos y el mal karma desaparecen. Esto provoca una vuelta a
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la condición normal y corta el karma (...) A menudo observo en el dojo10 el
comportamiento de los que llevan un gran kesa. Es mejor que el de los otros.
Lo mismo sucede con los que llevan el rakusu. Algunos monjes cuando eran
principiantes no tenían maneras bellas. Pero el hecho de vestir cada mañana
el gran kesa trasforma el comportamiento. Las posturas de zazen11 se hacen
más fuertes y respetables (Taisen Deshimaru, El libro del Kesa, p. 43).

Este efecto cuasi mágico es experimentado por nuestros interlocutores, quienes frecuentemente comentan en diálogos informales que algo
cambia en su ser al realizar meditación ataviados con un kesa o un rakusu.
A propósito de esto, un practicante12 decía:
Hay veces que he usado rakusu para servir la guenmai13, y cambia muchísimo,
¿no?, cambia muchísimo la práctica con rakusu, y hay veces que he usado
un kesa en los Campos de Verano, también es algo increíble, usar un kesa
es... (…) cambia la postura, cambia todo, no sé, no lo podría explicar con
palabras, yo te puedo decir la sensación, la postura es mucho más fuerte, uno
se siente protegido por ese kesa, siente que es algo… también es algo santo,
aunque este hecho con telas y sea también “vulgar” entre comillas. No sé,
me parece que es muy especial, muy especial, y fundamental también para
la práctica, y es un símbolo muy grande.

Y un monje14 relata los cambios que nota en la percepción de su
propio cuerpo al vestir un kesa:
El kesa es… no es sólo ropa para hacer zazen, no sé porque pero es diferente,
como si no tuviera en realidad nada cuando te lo pones, no sé cómo decirlo,
pero no es sólo una ropa, pero tampoco es... Muchas veces siento, cuando
tengo el kesa, que mi cuerpo no tiene sustancia, como si fuera atravesable, no
sé, es la sensación que tengo con el kesa. Pero no tengo una explicación.

Como vemos, la eficacia simbólica de las vestimentas rituales opera
en la subjetividad globalmente, comprometiendo incluso la percepción
de la propia corporalidad. A continuación, luego de este recorrido por el
simbolismo de los hábitos rituales, exploraremos los pasos previos a las
ordenaciones, tal como se realizan en la AZAL, entre los cuales figura,
como uno de sus más importantes momentos, la costura de los kesas y los
rakusus.
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Liminaridad, reflexividad y ritual:
prácticas previas a la ordenación
Según el trabajo seminal de Arnold Van Gennep (1986) y los desarrollos posteriores de Turner (1994, 1999), los ritos de pasaje establecen
transiciones entre estados diferenciados que las personas ocupan dentro de
una sociedad y promueven movimientos en el sistema de posiciones que
constituyen la estructura social. La primera fase -de separación- implica la
segregación de un grupo o un individuo de su situación previa; la segunda
fase -de liminaridad- se caracteriza por un estado ambiguo del que está
viviendo la transición, pues ya no es lo que fue ni tampoco es lo que será.
En este momento, la persona ocupa una posición interestructural, pues
no se ubica en su lugar previo, y todavía no es un miembro pleno de su
clase futura. En la última fase, el período de agregación, el sujeto alcanza
plenamente un nuevo estado, que generalmente implica el acceso a una
serie de derechos y deberes.
En nuestro caso, el momento de segregación comienza con la decisión de ordenarse y está caracterizado por una serie de prácticas rituales
que distinguen al que esta transitando por este rito de pasaje del resto de
los practicantes. A su vez, estas generan una “communitas” o grupo de camadería (Turner, 1999, p. 110-112) compuesto por los que se encuentran
en su misma situación. La actividad preparatoria de la ordenación más
relevante es la costura de los atuendos ceremoniales zen cuyo simbolismo
analizamos anteriormente: el kesa y el rakusu. Vemos el siguiente fragmento
de una entrevista de un monje zen15:
La costura del kesa tiene una forma tradicional de coserse, y para mí el acto
de coserse el kesa es una de las cosas más interesantes que tiene el zen. Es
algo que exige como mucha concentración, es algo que uno no está habituado a hacer, porque uno no está habituado a coser por lo general en nuestra
sociedad, que ya tiene que romper algunos limites personales por el acto de
sentarse a coser, por más que cuando uno empieza a coser lo hace por ahí
por imitación, porque hay alguien más que cose, a ver qué onda, pero sí, si
uno continua cosiendo y se cose un kesa, es una práctica de constancia que
afina mucho el espíritu también, tanto como el zazen (…) La costura del kesa,
hay una forma tradicional de coserlo, que se trata, uno siempre va a tratar
de acercarse a esa forma tradicional16, lo habitual seria que uno no tenga
que descoser, por ejemplo, pero que a la vez, que cada punto, por un lado,
que cada punto sea una respiración, se dice. Bueno, eso no sé si uno puede
lograrlo, pero tiene una cierta medida, exigen una concentración natural.
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La cita anterior nos remite a algunos temas medulares en el zen,
sobre todo, del tradicionalismo y la sacralización de actos simples que se
constituyen en verdaderas tecnologías del ser (Foucault, 1990, p. 48) que promueven la transformación de la subjetividad y la constitución de un habitus
caracterizado por la atención17. En el siguiente fragmento de una entrevista
podemos observar el otro rasgo clave de la costura que mencionamos anteriormente: la communitas que promueve. Un practicante18 relata:
Yo era un queso total para coser y esas labores manuales. Pero bueno el setenta por ciento del rakusu me lo hice solo, el resto, bueno, es tradición que
todos los practicantes le dan una puntada. Todos los que se están ordenando
pasan y dan una o dos puntadas en tu rakusu. Como que todo el mundo deja
su huella, es una costumbre muy linda.

Durante los Campos de Verano de la AZAL, sobre todo en las
últimas semanas, el sector de la costura bulle de intensa actividad. Allí los
practicantes que se van a ordenar –que suelen ser alrededor de cincuenta
personas- cosen los rakusu y los kesas, dirigidos por la monja antigua encargada de la costura. Debido a que un rakusu requiere de varios días de
trabajo, los que se ordenan están en cierto modo apartados del resto de la
vida comunitaria, pues deben terminar su labor antes de la ceremonia de
ordenación. A veces, la presión del tiempo y la dificultad de esta tarea hacen
que el período de costura previo a la ordenación sea toda una prueba, que
en el momento puede ser vivida como dificultosa, pero después recordada
con satisfacción. Es así que, entre los practicantes que comparten la costura,
sentados en la misma mesa durante horas, se genera el grupo de camadería
que forma la communitas
Ciertas prácticas y representaciones propias del período liminar presentan rasgos que promueven la reflexión sobre distintos valores culturales
antes dados por sentado; es por ello que el período liminar es un lapso de
tiempo especulativo, de introspección, de pensar con cierto grado de abstracción el propio medio cultural (Turner, 1999). En este sentido, la costura
de los hábitos rituales zen es un momento caracterizado por el ejercicio de
reflexividad al que refiere Turner. Veamos la siguiente declaración de una
monja zen19 al preguntarle cuál es el sentido de la costura:
Es reveladora, para vos mismo, interiormente, en silencio... es muy privado,
tan privado como el zazen. Coserte a lo largo de un tiempo, durante un tiempo
esa vestimenta que es tu expresión del dharma y sentirla adentro es... por
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eso es importante hacerlo, que mandar a que te lo cosan. También es bueno
coserlo a mano, aunque también se puede coser con maquina (risas)

Además, unos días antes de la ordenación los aspirantes deben presentar una carta al maestro donde le solicitan que los ordene y le expresan
los motivos de su deseo. Es por ello que antes de escribir la carta, en el grupo
de camadería de la costura es frecuente escuchar preguntas sobre el sentido
de este ritual. Los más antiguos pueden expresar su punto de vista, aunque
es notorio que se deja bastante lugar para que cada practicante encuentre
su propio significado. De modo que el sentido de la ordenación es a la vez
individual y colectivo, y es esta formulación original –con ciertos rasgos
estructurales compartidos-, la que es expresada en la carta al maestro.
Para ilustrar este punto, y comprender mejor el sentido que le adjudican a la ordenación sus propios protagonistas, transcribiremos algunos
fragmentos de entrevistas realizadas a tres practicantes. El primer monje20
relata:
No sé bien qué es la ordenación de bodhisatva, es algo que yo todavía no lo
entiendo mucho, pero me gusta una cosa que dice Estéphane, mi maestro,
que la ordenación es un corte en la cadena del karma, es como si rompieras
una de las cadenas y queda suelta, a pesar de que queda ligada, ya está cortada
en alguna parte. Me gusta esa imagen (...) Yo me ordené de las dos cosas,
primero me ordené de bodhisatva y después me ordené de monje. Cuando
me ordené de bodhisatva.... En ese momento que yo me ordené era como
probar o corroborar, no, confirmar el compromiso que tenía con la práctica
y eso, no sé por qué me ordené en ese momento. Fue que tenía decidido
que iba a dedicarme, que para mí el zen es una de las cosas más importantes de mi vida, que iba a practicarlo y a enseñarlo. Pero hay una cosa de la
ordenación que no puedo explicar todavía por qué. Como un compromiso
con uno mismo, pero ni eso, no sé, es una cosa con el maestro también. Es
más como un impulso, como algo que no lo puedo explicar racionalmente
por qué me ordené. No sé. Para no entrar en lo que dice el maestro, porque
por ahí podría decir que ordenarse es bla, bla, bla, lo que está en los libros.
Yo creo que yo me ordené también porque sentía que la ordenación es una
liberación. El compromiso con la práctica es también una liberación.

Otro monje21 explica:
La ordenación es, por un lado recibir la transmisión del maestro, recibir esa
cosa tan antigua que es el zen, como que uno recibe algo ahí, simbólicamente
lo recibe ahí, recibe el kesa, que es esa vestimenta tan antigua que uno a partir,
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a pesar que uno se lo cose es a partir de la transmisión que uno se lo da al
maestro y uno se lo vuelve a dar durante la ceremonia de la ordenación, que
eso se transforma realmente en un kesa, a pesar que se dice que eso ya es un
kesa cuando uno corta los pedazos de trapo, pero ahí es cuando uno como que
lo empieza a vestir. Y por otro lado es como, para mí era como profundizar
en las ganas de cambiar, las ganas de descubrir una dimensión más elevada
del ser humano, o de mi mismo. Para mi tuvo ese espíritu, de si hay una
dimensión más elevada de esto de estar vivo, tengo que descubrirlo.

Y el tercer monje22 responde:
Y bueno, la significación, así a grosso modo, de la ordenación de bodhisatva por
ejemplo, que es donde uno cronológicamente comienza, es cortar el eslabón
del karma que uno trae ¿entendés? O sea, uno viene, digamos, con un karma
de nuestros padres, de nuestros abuelos, viene como siempre continuándolo,
somos la continuación de eso. Cuando uno recibe la ordenación cortás el
eslabón, se corta, y ya entrás a recibir los tres tesoros, o sea, ya sos un hijo
de Buda: seguís siendo hijo de tus padres, venís de tus abuelos, todo, pero
ahora sos hijo de Buda, ¿entendés? Y como hijo de Buda tenés, y como bodhisatva, el anhelo de que todo el mundo encuentre el satori (la iluminación)
alguna vez en su vida, que alguna vez vuelva a la condición normal, porque
vos ya lo comprendiste eso. Y la ordenación es esa confirmación, ¿entendés?
Y entrás en el linaje de los patriarcas, ¿entendés? O sea, al principio uno
lo recibe, no entiende nada. Yo, personalmente, para mí fue muy emotivo,
ahora en las ultimas ordenaciones cuando normalmente las presencio tengo
que hacer mucha fuerza para no llorar, recibís los preceptos, es muy fuerte,
muy fuerte (…) al mismo tiempo es un compromiso, te comprometés un
poco más... Pero comprometerte en practicar zazen, yo entiendo eso, que
el compromiso más grande del zen es practicar zazen. Y como yo sabía que
iba a practicar siempre…

Más adelante retomaremos estas representaciones relacionadas con el
significado de la ordenación, situándolas en relación con el simbolismo del
ritual en sí mismo. Ahora nos interesa apuntar que otra práctica ritual propia
del período de liminaridad en la ordenación es la tonsura. Esta simboliza
el abandono de la apariencia, el acto de mostrar el “verdadero rostro”, sin
adornos, “como un bebé”. Se dice que el cabello simboliza los deseos y las
ilusiones, y cortarlo implica trascenderlos. En una entrevista, un monje23
respondió al sentido de la afeitada de la cabeza:
Y para evitar los piojos, no sé. Para... es la tradición, tiene un simbolismo
también, que es como abandonar la apariencia, como descubrir o mostrar
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su verdadera cara. Y también se transforma como en un vicio. Yo, cuando
empecé mi práctica, era muy drogón, y a mis amigos les decía que era la
mejor droga que había probado. En cuanto a los sutras, decía que era el rock
más fuerte que había escuchado. En cuanto a pelarme, yo me volví un vicioso de ello también. A veces encuentro mucho placer, en cuanto me crece
un poco el pelo, y me lo corto... y simplemente me lo corto. Pero también
recuerdo muchas veces que, por ejemplo, un ejemplo muy personal, muchas
veces me emborraché a la noche, al otro día me pelo y por ahí me siento
en zazen, pero el simple hecho de pelarme ya es sacarme toda esa resaca de
encima…Una purificación, sería. Pero no, no sé, como más liviano, más
libre. Entonces es importante esto de que uno, no sé cómo, pero me parece
importante como recalcar que no es una exigencia, no es una imitación de
los demás, capaz que al principio empieza como imitación. (…) pero uno
le encuentra un sentido a eso, y creo que si lo sigue haciendo es porque le
encuentra un sentido, sino sería completamente idiota, en mi caso, haciendo
esto diez años por imitación, o por obligación, tanto practicar como pelarse
sería una estupidez.

En este testimonio podemos observar, al igual que en la construcción del simbolismo de la ordenación, la internalización del significado
tradicional de la práctica de la tonsura, junto a la reformulación subjetiva y
original de su sentido. A partir de aquí, vamos a centrarnos en el momento
culminante del rito de pasaje estudiado, es decir, la ceremonia de ordenación
propiamente dicha.

La ceremonia de ordenación
La siguiente descripción etnográfica reconstruye la ceremonia de tal
como se realizó en los años 2004, 2007 y 2008 en el Templo Shobogenji de
la AZAL24, un centro budista que, como mencionamos, está dirigido por
el maestro francés Stéphane Thibaut. Por lo general se efectúan el último
día del Campo de Verano, luego de dos días de seshin (período de práctica
intensiva), durante el mediodía. Se convoca a los que se van ordenar25 a las
11.30 horas en el dojo para realizar un ensayo del ritual, y al resto media hora
más tarde. La ceremonia comienza cuando el maestro marcha lentamente
hacia el dojo desde su habitación, situada a unos ciento cincuenta metros,
acompañado por un séquito de cinco mujeres: dos “campanitas” (mujeres
que tocan unas campanas de mano a medida que avanza el maestro), la
secretaria y dos monjas más que llevan los rakusus caligrafiados.
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Después de entrar al recinto sagrado, el maestro coloca un poco de
incienso sobre el carbón encendido del altar, y todos realizan tres prosternaciones. Luego toma una rama de pino, la moja en el agua y salpica hacia
las cuatro direcciones en señal de bendición. Posteriormente, el maestro
recita un sutra en japonés, llamado San Ki Rai Mon (“Sobre de los tres tesoros”) que es una veneración a los tres tesoros del budismo: “Nosotros
veneramos al Buda, nosotros veneramos el dharma, nosotros veneramos
la sangha”. Suenan las claquetas y la gente que se va a ordenar hace una
prosternación en la dirección en la cual vive su familia. Posteriormente, el
maestro lee un texto en español, llamado “Hombres y mujeres de bien”,
el cual transcribo:
La fuente original de nuestro espíritu es tranquila y el océano del dharma es
cada vez más profundamente infinito. Los que dudan de esto sienten una duda
eterna. Por el contrario, los que despiertan a esta verdad obtienen verdaderamente el satori aquí y ahora. La verdadera libertad en la Vía del Satori existe
en el hecho de recibir las ordenaciones de monje. Es exactamente la misma
ceremonia que aquella experimentada por todos los budas. Es el verdadero
símbolo de la obtención del satori inmediato (…) Volverse monje es el mejor
y el método más elevado para que el cuerpo y el espíritu se vuelvan la Vía,
porque cortar nuestros cabellos significa cortar la raíz de nuestros deseos. Si
cortáis la raíz de vuestros deseos aparece vuestro verdadero rostro. Cambiar
las vestimentas significa retirarse del mundo de la suciedad. Si os retiráis del
mundo de la suciedad podréis ciertamente obtener la verdadera libertad. Es
por lo cual, en medio de todos los Budas, ninguno ha realizado la Vía llevando
una vida de familia, y entre los maestros de la transmisión ni a uno solo le
ha faltado tomar la forma de monje26. Entre todos los meritos, volverse un
verdadero monje y hacer zazen es el más alto (…) El mérito de ser monje se
expande y aumenta hasta producir el fruto de Buda, y este mérito no puede
perderse incluso durante una eternidad (…) Podréis volveros la persona más
elevada y respetada de toda la humanidad (…).

A continuación, el shuso (el monje a cargo) va tomando los kolomos27
de los monjes de la mesa y pronunciando el nombre de su dueño, quien se
acerca y se pone de rodillas delante del maestro. Éste se encuentra de pie
delante de su mesa, y pasa simbólicamente una navaja en la cabeza del que
se ordena, en las cuatro direcciones, efectuando una tonsura simbólica28.
Así, van pasando todos los nuevos monjes hasta que todos tienen su kolomo.
Entonces se pide la colaboración de monjes antiguos para que ayuden a
colocárselos a los nuevos.
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Luego al maestro recita en japonés, sin traducir, un sutra llamado
“Sutra del mechón”. Los que se van a ordenar están arrodillados enfrente
a la mesa del maestro, y éste pasa con su secretaria a cortar el mechón de
pelo remanente. La asistente humedece la cabeza del monje con la rama
de pino, y el que se va a ordenar grita “Si, Si, Si”: entonces el maestro corta
el mechón con la tijera. El corte de este mechón simboliza el último rastro
de apego al estado profano, y decir “si” es aceptar cortar con eso y tomar
refugio en los tres tesoros del budismo.
Después el shuso dice nuevamente el nombre de cada uno de los
nuevos monjes, seguido de su nuevo nombre zen en japonés, y de su traducción en castellano. El monje pasa y el maestro le entrega su rakusu –previo
sahumarlo-, el cual ya está caligrafiado con un poema y con el nombre de
su dueño. Generalmente, en cada ordenación los nombres presentan una
palabra que está presente en todos ellos, como por ejemplo “shin” (espíritu)
o “ku” (vacuidad)29.
Existe cierto tabú con respecto a los nombres de ordenación. El
nombre de bodhisatva se puede pronunciar en voz alta y revelar a los demás,
en cambio el de monje sólo se enuncia durante la ceremonia de ordenación
y para referirse a alguien después de muerto. Se dice que el maestro puede
“ver” a una persona y “sacarle la ficha”, y así adjudicarle un nombre que
apunte a lo esencial de una persona30.
Aquí nuevamente los antiguos ayudan a los nuevos monjes a colocarse los rakusus, tras lo cual finaliza la ordenación monástica y los bodhisatvas
deben pasan al frente. El maestro vuelve a bendecir con el agua y la rama
de pino hacia las cuatro direcciones, y luego recita, como en la ordenación
previa, tres veces el San Ki Kai Mon (“Veneración a los Tres Tesoros”) sin
traducir. También pasa detrás de cada practicante a cortar el mechón de pelo
que quedó, y estos dicen “Sí, Sí, Sí”. Entonces el maestro dice en japonés
los diez kai o preceptos, y luego vuelve a repetir uno por uno seguido de
su traducción al español y una breve explicación31, tras lo cual, todos los
presentes en el dojo gritan “Sí, Sí, Sí”.
Inmediatamente se canta –tres veces- los Cuatro Grandes Votos del
Bodhisatva, en japonés. Adjunto aquí una traducción:
Por innumerables que sean los seres, me comprometo a salvarlos.
Por inagotables que sean las pasiones, me comprometo a extinguirlas.
Por inconmensurables que sean los dharmas, me comprometo a obtenerlos.
Por incomparable que sea la verdad del Buda, me comprometo a alcanzarla.
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A continuación se va llamando a cada nuevo bodhisatva y se dice en
voz alta su nombre de ordenación en japonés y la traducción al castellano. El
maestro sahúma el rakusu y se lo entrega a cada uno, y los antiguos ayudan
a los bodhisatvas a colocarselos. Entonces, como cierre de la ceremonia de
ordenación, todos cantan el Hannya Shingyo 32 (el Sutra del Corazón).
A partir de aquí se realizan otros ritos que, aunque no oficiales,
son tan importantes como los anteriores, pues señalan lo que podemos
identificar como la fase de agregación del rito de pasaje descripto: la foto
general, el brindis, las felicitaciones efusivas de todo el mundo hacia los
nuevos ordenados y, más tarde, un almuerzo con algún plato especial que
incluya carne y vino33, además de música y baile.

Muerte, renacimiento y compromiso
religioso en la ordenación zen
En este apartado resaltaremos algunas cuestiones importantes sobre
la ordenación zen, las cuales surgen a partir de las entrevistas realizadas
a monjes y bodhisatvas sobre el significado que para ellos tiene este rito de
pasaje, junto con el análisis del simbolismo del ritual en sí mismo.
En primer lugar, es notorio como este rito pone en juego símbolos
relacionados con un cambio personal, con una ruptura o un quiebre en la
trayectoria subjetiva del practicante. La ceremonia representa esta ruptura
con nociones estrechamente ligadas a la idea de muerte y renacimiento. Tal
como señala Turner (1974, 1999), se muere metafóricamente en los períodos de liminaridad de los ritos de paso, para renacer con nuevo nombre,
dentro de un nuevo grupo de pares: en nuestro caso, dentro del grupo de
practicantes zen y, por extensión, dentro del linaje de maestros ancestrales.
Según Turner (ibíd.), el simbolismo de muerte radica en la situación interestructural del iniciado, e implica un despojo de ropas, insignias y nombres,
constituyendo algo así como una muerte figurada. A su vez, también existe
un movimiento complementario al anterior, con representaciones asociadas
al renacimiento.
En el zen podemos considerar la afeitada ceremonial como una
muerte y un signo de ruptura con el pasado, que luego encuentra un sentido complementario con la alusión al renacimiento: el rostro, se dice, “es
como el de un bebé”, aparece la “verdadera cara” 34. Además, como vimos,
se recibe ropa nueva –el kolomo, el kesa y el rakusu- que cubre la desnudez
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ritual del iniciado (el kimono blanco de los monjes se considera como ropa
interior), y se solicita a “los antiguos” para que vistan, como a un niño, a
los que reciben estas prendas.
Incluso la misma materialidad del kesa presenta huellas del significado
relacionado a la muerte y el renacimiento. Como ya hemos referido, tradicionalmente se confeccionaba con telas ligadas a la noción de impureza,
tales como mortajas, paños de menstruación, géneros empleados en los
partos, etc. Es importante resaltar que estas telas también están simbólicamente vinculadas con importantes períodos de crisis vitales, momentos
de transición entre uno u otro estado del ser: entre la vida y la muerte
(mortajas, vestimentas de enfermos), entre la niñez y la pubertad (trapos
con menstruación), y entre la no-existencia y el renacimiento (sábanas
empleadas para partos). Se puede, entonces, sostener que la ordenación
es una metáfora de la muerte en el estado profano y el renacimiento en el
estado sagrado, y que esta metáfora está condensada en la constelación de
símbolos asociados al kesa.
Más aún, el que se ordenó recibe -como todo recién nacido- un
nombre que lo identifica como miembro de la familia del Buda, y que en
cierto modo, al ser uno de sus términos comunes a todos los ordenados
un mismo día, genera una camadería ritual dentro de la comunidad más
amplia. Completa este renacimiento la transmisión de un ethos religioso
–los preceptos- que guiará la conducta del iniciado de aquí en adelante, y
la entrega del ketsumiaku, el documento que contiene los nombres de todos
los maestros de la trasmisión, unidos por una línea continua, desde el Buda
hasta el maestro actual.
En segundo lugar, es fundamental recalcar que la ordenación implica
un compromiso personal con el zen, específicamente, con la práctica del
zazen. Esto supone que el que se va a ordenar se ve a sí mismo como un
practicante a largo plazo, ligado a un camino de vida particular. Se trata de
un compromiso individual, subjetivo, una materialización del sentimiento
de haber encontrado un lugar en el cual depositar su fe en el propio cambio.
Sin embargo, esto no quiere decir que la práctica del zazen sea una tarea
individual ni solitaria. Más aun, requiere como una de sus condiciones
principales la práctica en grupo y, puesto que ser bodhisatva o monje implica
una identidad oficialmente reconocida por los demás, conlleva diferentes
deberes y responsabilidades. En este sentido, se considera que el hecho
de ordenarse implica un compromiso con la comunidad. Muchas veces
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cientemente y luego no concurría a las meditaciones diarias o al Campo
de Verano. Y en varias ocasiones el maestro o sus discípulos antiguos han
señalado que los monjes tienen la obligación de concurrir a este encuentro
anual. Otros de los deberes que implican la ordenación son el de difundir
la práctica del zen donde uno vaya, lo cual se refiere principalmente a abrir
un grupo de zazen si uno vive en una ciudad donde no existe. Además,
son los monjes y bodhisatvas los que realizan diversos roles ceremoniales,
cumplen una función directiva en la comunidad y desempeñan los cargos
disponibles en la estructura administrativa de la AZAL35.
En tercer lugar, es preciso remarcar que la ordenación está vinculada
con un compromiso entre el propio practicante y un maestro o su linaje.
Es justamente a través de esta generación de patriarcas que uno pertenece
a la “familia del Buda”, y pasa a ser un “hijo del Buda”. De modo que el
individuo que se ordena acepta la autoridad espiritual del maestro que lo
ordenó. Así, la ordenación en cierto modo consolida la identidad social y
el sentido de pertenencia de los miembros a la comunidad brindando un
modo de expresar simbólicamente este lazo. Al “tomar refugio” en los tres
tesoros del budismo, el practicante sitúa su tarea en relación con un ideal
espiritual (el Buda), una cosmovisión y una doctrina sagrada que contiene
en sí misma los medios de salvación (el dharma), y una comunidad de pares
con la cual recorre el camino (la sangha).
Y aquí es preciso decir que este compromiso no sólo tiene implicancias a nivel individual o grupal, sino también a nivel del campo budista
internacional, ya que las ordenaciones que se realizan en la AZAL –y en
la mayoría de los grupos zen de la Argentina- no están reconocidas por la
sotoshu, la iglesia oficial de la escuela soto del zen en Japón. Existe una disputa
por la legitimidad de las ordenaciones que se puede rastrear hasta Francia,
pues Taisen Deshimaru ordenó allí a cientos de discípulos pero, luego de
su muerte, los monjes que quedaron a cargo de la Asociación Zen Internacional
(AZI) –creada por Deshimaru- se encontraron con que su status monástico
no era reconocido en Japón, y así comenzó un proceso de re-ordenación de
practicantes que querían obtener dicho reconocimiento. Thibaut se negó a
esta búsqueda de legitimación en el país nipón, lo cual fue uno de los motivos
por los cuales se separó de la AZI y creó su propia organización religiosa,
donde realiza ordenaciones que no son consideradas como válidas ni por la
sotoshu ni por la AZI. De modo que cuando un practicante se ordena no sólo
es reconocido por el maestro como su discípulo, sino que también reconoce
a su maestro como alguien legítimamente autorizado para ordenarlo, ante
sí mismo y ante el resto de la comunidad budista internacional.
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Conclusión
A lo largo de este trabajo hemos descripto y analizado la ceremonia
de ordenación de un grupo budista zen de la Argentina, así como los simbolismos de las principales prácticas vinculadas con este rito, tales como la
costura del kesa. Esta vestimenta sagrada condensa símbolos que pueden
ser agrupados en dos ideas básicas, por un lado, la de transformación de la
subjetividad, y por el otro, la de autoridad espiritual.
Con respecto al cambio subjetivo, el kesa es símbolo del cambio o
del pasaje de cualidades emocionales negativas a positivas, de la muerte
simbólica del estado profano al renacimiento en un estado sagrado. Y la
ordenación no sólo simboliza ese proceso sino que también lo confirma,
lo refuerza, y en cierta forma contribuye a producirlo. Aún más, es posible
afirmar que el kesa es a nivel simbólico lo que la corporalidad es a nivel
fenomenológico. Por ello es tan importante coserse el propio kesa o rakusu,
al igual que practicar zazen “por sí mismo”, “poniéndole el cuerpo”, como
se dice en el zen. El kesa se confecciona concentrándose en cada puntada
sobre la tela, idealmente cada respiración es un punto en la costura, y con
tiempo y paciencia forman una línea. Del mismo modo, se dice que cuando
uno se concentra durante el zazen en el “aquí y ahora”, y no se pierde en
pensamientos sobre el pasado y el futuro, cada momento se transforma en
un punto de plena conciencia: sumando estos puntos la vida se transforma
en una línea ininterrumpida de instantes presentes. De modo que, en la
meditación zen, al cuerpo, la mente y las emociones profanas se le aplican
una serie de operaciones, se los sitúan o regulan de una determinada forma
ritualizada y la alquimia se realiza36. Homólogamente, a las telas impuras del
kesa, se las corta y se las cose en cierta forma, y transmutan en la vestimenta
más preciada, en el objeto sagrado por excelencia para los budistas zen.
Y en relación a la autoridad espiritual, es evidente cuando se requiere
del maestro para que el zazen sea verdadero o el kesa sea consagrado. Sin
el kesa -o el maestro- el zazen es “pura gimnasia”. Así, el kesa y la ordenación nos hablan del pasaje de lo profano a lo sagrado caracterizado por
tres principios. Primero, que el tránsito de uno a otro estado es realizado
por el propio practicante, el cual se cose su rakusu o su kesa, o hace zazen
con su esfuerzo personal. En este caso, existe un componente de agencia
individual. Segundo, que en cierta forma la realización correcta de estas
prácticas depende de un poder superior que consagre el acto, o sea que
una de las cosas que debe hacer el practicante es aceptar una autoridad esCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 157-180, setembro de 2009.
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piritual37. Y tercero, que los dos factores anteriores son necesarios (por un
lado, la práctica individual, y por el otro, la guía del maestro) y sin alguno
de ellos la alquimia, el pasaje o la transmutación que hace de telas impuras
un manto sagrado, del hombre y el cuerpo profano un buda viviente, no
se produciría.
En otras palabras, el cambio de hábito que implica la ordenación
–en tanto ritual comunitario- es homólogo al cambio de habitus que podemos situar en los practicantes zen a un nivel individual38. De este modo
podemos comprender la importancia que el sistema de ordenaciones tiene
no sólo como práctica identitaria colectiva, sino como articulador de una
nueva forma de subjetividad religiosa para los practicantes del budismo
zen en la Argentina.
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que estudió allí el zen por diez años, en dicho país los kesas son comprados a un sastre que
recorre los templos con un catálogo.
17
Cf. Carini (2006b, 2009a) para un estudio detallado al respecto.
18
Diego, practicante de la AZAL desde hace ocho años, es profesor de matemáticas y tiene
treinta y ocho años. Entrevista realizada el 30 de agosto de 2007.
19
Adriana, profesora de Física de cuarenta y siete años y practicante desde hace ocho en la
AZAL. Entrevista realizada el 21 de junio de 2006.
20
Javier (v. nota al pie 14).
21
Martín (v. nota al pie 8).
22
Roberto, empleado en una clínica de cuarenta años, practicante desde hace catorce años
en la AZAL. Entrevista realizada el 1 de agosto de 2006.
23
Martín (v. nota al pie 8).
24
La descripción de la ceremonia se encuentra resumida en algunos puntos, para una descripción completa cf. Carini (2009b).
25
En el año 2004 eran tres monjes y doce bodhisatvas, en los años 2007 y 2008 los aspirantes
habian aumentado notablemente, sumando alrededor de quince monjes y treinta y cinco
bodhisatvas en cada ocasión.
26
La última vez que presencié ordenaciones, el maestro efectuó dos aclaraciones durante
esta recitación. Al decir “cambiar las vestimentas es retirarse del mundo de la suciedad”,
remarco que era “suciedad” y no “sociedad”, y al decir “ninguno ha realizado la Vía llevando
una vida de familia” aclaró que esto quiere decir “una vida egoísta”. Estas aclaraciones son
interesantes porque se refieren a una forma de vivir y practicar el zen que borra las fronteras
entre la esfera profana (o laica) y la esfera sagrada (o monástica) del zen tradicional: ser
monje no implica –como deja entrever el texto- vivir en un monasterio permanentemente
ni excluye tener vida social, laboral y familiar en el seno de la sociedad.
27
El kolomo es el la vestimenta que el monje se pone debajo del kesa, arriba de un kimono
blanco. Los laicos y los bodhisatvas emplean un kimono negro.
9
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Pues el monje ya se ha afeitado los días previos a la ordenación, dejando sólo un mechón
de pelo en la coronilla que va a ser cortado por el maestro.
29
Así, en el año 2007 los nombres para las mujeres eran, por ejemplo, “flor de ku” y “belleza de ku”, y para los hombres “toro de ku” y “montaña de ku”. En el 2008, los nombres
eran, por ejemplo, “espíritu del río” y “espíritu de la luna” para las mujeres, y “espíritu de
la montaña” o “espíritu del monte” para los hombres.
30
Con respecto a la interdicción del nombre religioso, cf. Durkheim (1968, p. 315-326).
31
La interpretación del significado de los preceptos por parte del maestro y las opiniones
de los propios miembros del grupo es un tema rico y complejo, clave a la hora de ilustrar y
analizar las modificaciones a nivel de las prácticas y las representaciones del zen en el contexto
occidental. No nos detendremos aquí en ello pues merece todo un trabajo aparte.
32
El Hannya Shingyo es quizás el sutra más importante del zen y uno de los principales del
budismo, recitado diariamente en todos los dojos después de la meditación.
33
Se rompe así la prohibición de ingerir carne y alcohol que regía los días previos a la ordenación, debido a que este era un período de práctica intensiva (seshin). Cf. Van Gennep (1986,
p. 36), quien destaca la importancia de la comensalidad en tanto rito de agregación.
34
Van Gennep afirma que el corte de cabello está frecuentemente incluido dentro de los
ritos de paso, pues “cortarse el cabello es separarse del mundo anterior (…) hay una razón
de que el rito de separación afecte a los cabellos: es que estos son, por su forma, por su
color, su longitud, el modo de disponerlos, un carácter distintivo fácilmente reconocible,
tanto individual como colectivo” (1986, p. 179).
35
Analizamos las implicancias de las distinciones religiosas -que se sancionan por la ordenación- en la estructura de poder y de autoridad de la AZAL, en Carini (2007).
36
Con respecto a la cuestión de la relación entre meditación zen, subjetividad y corporalidad,
ver Carini (2009a).
37
Lo cual, como hemos dicho, tiene no solo implicancias a nivel individual, sino también
a nivel de las relaciones de autoridad y poder dentro de la comunidad y a nivel del campo
budista internacional, pues de alguna forma legítima un budismo independiente de Japón.
Para un estudio de los mecanismos simbólicos que fundamentan la jerarquía y la autoridad
del maestro zen ver Carini (2006a).
38
El cual se ha explorado en profundidad en Carini (2009a).
28
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ONG OU RELIGIÃO? O CASO
DA SOKA GAKKAI NO BRASIL
Suzana R. C. Bornholdt
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Resumo: Este paper é baseado em um estudo de caso realizado no Sul do Brasil
com a Soka Gakkai Internacional (‘Sociedade de Criação de Valores’ ou também SGI),
um movimento budista leigo fundado no Japão em 1930 e que possui atualmente
mais de 12 milhões de membros espalhados por mais de 190 países. Este artigo
visa discutir os diferentes modos como a ‘Brasil Soka Gakkai Internacional’ (BSGI)
desenvolve estratégias de inserção no campo religioso brasileiro, elaborando especialmente uma imagem pública de Organização Não-Governamental (ONG) e não
a de um grupo religioso. O modo contraditório como a BSGI utiliza a imagem e
também a prática de ONG responde a necessidades específicas do próprio grupo:
o recrutamento e mantenimento dos membros. O artigo sugere que a inserção
deste grupo religioso específico no terceiro setor gera mais complexidades além
de simplesmente suprir lacunas deixadas pelo Estado. Este artigo visa discutir as
ambigüidades de um grupo que responde às necessidades de um país imerso em
imensas desigualdades sociais mas que, ao mesmo tempo, se utiliza deste processo como uma eficiente estratégia de marketing e um plano de ação para recrutar
novos membros.
Palavras-chave: Soka Gakkai Internacional; ONG; missões religiosas; Brasil.
Abstract: This paper is based on a case study done in the Southern part of Brazil
on Soka Gakkai International (‘International Value-Creation Society’, also SGI), a
lay Buddhist movement founded in Japan in 1930, which now has over 12 million
members in 190 countries. With an analysis based on anthropological fieldwork,
this essay aims to understand how the ‘Brazil Soka Gakkai International Association’ (BSGI), creates innovative strategies of insertion into a specific religious
field, presenting themselves in Brazil as an NGO and not as a religious group.
The contradictory way in which BSGI uses the image and practice of an NGO
responds to their own need: the recruitment and maintenance of members. I
suggest that the insertion of this specific religious group in the third sector may
bear more complexities than simply supplying services or resources to fill a gap
left by the State. This article will show the ambiguities of a group that answers
to the necessities of a country laid in immense social inequalities but which, at
the same time, uses this process as a marketing strategy and a plan of action to
recruit new members.
Key-words: Soka Gakkai International; NGO; religious mission; Brazil.
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Introdução
Este paper, resultado parcial de uma pesquisa de campo antropológica realizada prioritariamente no sul do Brasil, oferece uma perspectiva
que busca o entendimento do modo como a Soka Gakkai cria inovadoras
estratégias de interpretação e acomodação em um campo religioso específico, se apresentando para o Brasil como uma ONG e não como um grupo
religioso. O modo como a BSGI (Brasil Soka Gakkai Internacional) se utiliza
da imagem e da prática de ONG responde a necessidades específicas do
próprio grupo de recrutamento e o mantenimento de seus membros. Este
artigo visa mostrar a dualidade de um grupo que responde às necessidades
de um país imerso em imensas desigualdades sociais mas que, ao mesmo
tempo, se utiliza deste processo como uma eficiente estratégia de marketing
e um plano de ação para recrutar novos membros.

Budismo e a Soka Gakkai no Brasil
A Soka Gakkai é uma organização budista leiga que foi fundada no
Japão e que hoje é considerada um dos movimentos religiosos japoneses
mais bem sucedidos no país (Clarke, 2000, p. 326). O grupo iniciou suas
atividades em 1937 como uma associação leiga de Nichiren Shoshu, uma das
muitas denominações que remetem suas origens a Nitiren (1222-1282).
Apesar do budismo de Nichiren ser datado do século treze, a Soka Gakkai
é um grupo religioso contemporâneo. Tsunesaburo Makiguti (1871-1944)
fundou a organização em 1930 como parte de um movimento de reforma
do sistema educacional japonês. Depois da segunda Guerra Josei Toda, que
era discípulo de Makiguti e segundo presidente da organização, reconstruiu
o grupo. Toda iniciou um intenso esforço para disseminar os ensinamentos
de Nitiren Daishonin para a população leiga, mas foi através de Daisaku
Ikeda (1928-) que o movimento continuou a expandir. Ikeda sucedeu Josei
Toda em 1960 como o terceiro presidente da Soka Gakkai e desde então
tem se dedicado à expansão do grupo, através de viagens internacionais para
estimular os membros espalhados por diversos países, e também através de
aparições públicas com políticos, artistas e celebridades.
O primeiro distrito da Soka Gakkai estabelecido fora do Japão foi
inaugurado na cidade de São Paulo em outubro de 1960. Nesta época, a
associação contava com menos de 150 membros, todos de origem japoneCiencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 181-198, setembro de 2009.
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sa. Apesar deste início tímido, a BSGI ao longo dos anos se transformou
em um grupo budista com filiais em quase todas as regiões brasileiras. De
acordo com informações cedidas em maio de 2006 pela sede nacional da
Soka Gakkai em São Paulo, há hoje no Brasil aproximadamente 160.000
membros. Vale ressaltar que 90% dos membros hoje não possuem ascendência japonesa.
No Brasil, a história do budismo é particularmente relacionada à
história da imigração japonesa. Com a chegada dos primeiros imigrantes em
1908 chegou também o budismo. Clarke (2000, p. 197) nota que, apesar da
presença do budismo no Brasil datar o início dos anos 20, somente em 1960
é que diferentes novos movimentos religiosos ultrapassaram as fronteiras
das comunidades de imigrantes japoneses. E foi somente em 1980, com
a imigração de grupos chineses e tibetanos, que o número de diferentes
grupos budistas aumentou consideravelmente na sociedade brasileira.
O resultado disto é que o budismo no Brasil hoje é representado
por um amplo e variado número de grupos (Shoji, 2004), e a Soka Gakkai
tem competido e dedicado esforços para se manter no mesmo mercado
religioso - não apenas com outros grupos budistas, mas também com
protestantes, católicos, espíritas e grupo afro-brasileiros. Apesar da Gakkai
não ser considerada um grupo religioso numericamente significante no
Brasil, tem chamado a atenção por diferentes razões. A principal delas que
eu destaco reside no fato de que a BSGI tem apresentado um acelerado
avanço nas últimas décadas, mesmo em regiões do Brasil onde o contexto
sócio-histórico não inclui uma expressiva imigração japonesa. Tendo este
fato em mente, eu busco aqui analisar a atual situação da Soka Gakkai tanto em termos de políticas desenvolvidas e aplicadas pelo grupo quanto
a atração de novos membros e seu estabelecimento dentro do cenário
religioso brasileiro.

A Gakkai, o Brasil e o Mundo
Especialmente sob a liderança de Daisaku Ikeda, a Soka Gakkai tem
dedicado esforços para relacionar sua imagem à de uma organização comprometida com causas sociais. Em 1963, o movimento foi legalmente reconhecido nos Estados Unidos como uma organização não-governamental.
Em 1975 foi fundada a SGI (Soka Gakkai Internacional) também sob a
liderança de Daisaku Ikeda, que passou a se dedicar exclusivamente para
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 181-198, setembro de 2009.
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a organização internacional. A SGI foi registrada como uma organização
não-governamental junto ao comitê de Refugiados das Nações Unidas e
também junto ao Departamento de Informação Pública, ambos em 1981.
Já em 1983 foi registrado junto ao conselho econômico e social das Nações
Unidas. Dobbelaere (1998, p.08) nota que além dessas estratégias, a SGI
passou a promover encontros entre Daisaku Ikeda com políticos, cientistas e
artistas, tendo sempre como tema dos encontros discussões para solucionar
os problemas sociais no mundo.
A Soka Gakkai utiliza diferentes estratégias em diferentes países,
e seu esforço de legitimação e divulgação se dá de acordo com características específicas de cada lugar. Na França, por exemplo, A SGI criou o
Museu Vitor Hugo em 1991. Nos Estados Unidos, a Universidade Soka
inaugurou sua unidade em Los Angeles em 1987, e já em 1993 fundou o
“Boston Research Centre for the 21st Century”. No Brasil, assim como em
outras filiais espalhadas pelo mundo, a Soka Gakkai desenvolve a imagem
de uma organização comprometida com a paz, cultura e educação baseada
no budismo. Porém, apesar de uma tendência mais ou menos homogênea
e semelhante em outros países, a SGI no Brasil se desenvolveu seguindo
muitos aspectos e tendências da política nacional, como veremos a seguir.
É necessário ressaltar, porém, que mesmo se utilizando de determinados
mecanismos em prol do proselitismo, a Soka Gakkai Internacional é um
ramo budista que surgiu da corrente mahayana – linha caracterizada especialmente por uma ética altruísta – e que também de certo modo influencia
as práticas do grupo1.
O acelerado crescimento da filial brasileira da Soka Gakkai chamou
a atenção de Daisaku Ikeda, resultando na sua visita ao país em 1960 e de
novo em 1966 (Revista Terceira Civilização, n. 446, p.16). Apesar de toda
a preparação para recebê-lo novamente em 1974, a ditadura militar que
o país vivenciou nas décadas de 60 e 70 gerou restrições que refletiram
diretamente nos grupos religiosos e/ou outros movimentos de qualquer
natureza que envolvesse a reunião de um grande número de pessoas. Como
resultado destas políticas, Ikeda não foi autorizado a entrar no país e teve
seu visto negado em 1974. Este imprevisto acabou por gerar na BSGI a
decisão e a necessidade de reavaliar o modo como a organização estava
sendo apresentada para o contexto brasileiro. Até então, todos os esforços
eram voltados para a comunidade japonesa e para os imigrantes estabelecidos no país. Após a negação do visto de Daisaku Ikeda, a Soka Gakkai no
Brasil passou a investir na otimização de sua imagem para o público mais
Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, Porto Alegre, ano 11, n. 11, p. 181-198, setembro de 2009.
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amplo, promovendo largamente seus ideais dentro de diferentes esferas da
sociedade brasileira.
A estratégia estabelecida pela Soka Gakkai para promoção de suas
atividades foi, de certo modo, uma resposta à situação político-financeira
que o país experimentava na época. A liberalização política e o declínio
da economia mundial contribuíram para o crescimento dos problemas
tanto econômicos quanto sociais do Brasil no início dos anos 80. A crise
econômica, que na época alcançava um índice de 239% de inflação anual
em 1983, levou à mobilização da classe trabalhadora. Entre 1978 e 1980,
diversas greves no setor industrial atingiram o país nas principais cidades.
Diante de tantos problemas e do aumento da pobreza nas grandes cidades,
e também como uma resposta à realidade local, a BSGI criou no início dos
anos 80 o departamento educacional. Em paralelo a este cenário, com a
ECO 92 e o início de uma preocupação mundial sobre questões relacionadas à ecologia, a Soka Gakkai fundou o Centro de Pesquisas Ecológicas da
Amazônia – CEPEAM, na cidade de Manaus. Ambos os projetos – Departamento Educacional e CEPEAM – podem ser considerados como as duas
principais estratégias de divulgação das ações da Soka Gakkai no Brasil e
também mundialmente (Pereira, 2001). Ao mesmo tempo em que servem
como ferramenta de promoção no cenário internacional, estes programas
sociais são também peça importante na divulgação das atividades dentro
do país e também de atração de possíveis novos membros.

Ação Social: uma breve história de sucesso no Brasil
O conceito de organizações não lucrativas tem ganhado cada vez
mais visibilidade no Brasil. A presença dessas organizações tem levantado
discussões sobre a redefinição do papel do Estado, democracia, pluralismo
e identidades, gerando importantes possibilidades na redefinição das fronteiras entre a esfera pública e privada. Estes debates refletem não somente
diferentes linhas de pensamento no discurso contemporâneo político e
sociológico (Landim, 1997), mas também a diversidade entre as chamadas
organizações não-governamentais. Para entender as razões pela qual levaram
a Soka Gakkai a escolher uma imagem externa específica, é necessário conhecer a história destas organizações, bem como o modo como ganharam
destaque positivo e tamanha legitimidade perante a sociedade brasileira.
A história das associações voluntárias no Brasil está relacionada às
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origens coloniais do estado brasileiro. O sistema de clientelismo (baseado
nas regras da dependência patriarcal) não proveu solo fértil para o desenvolvimento de associações voluntárias autônomas, como as que surgiram,
por exemplo, na América do Norte (Landim, 1997). Considerando que um
dos pilares da colonização portuguesa era o relacionamento próximo entre
o governo colonial e a Igreja Católica, o clero exercia papel fundamental na
organização da sociedade civil. Um vínculo que durou quatro séculos, até
a Proclamação da República em 1889, o catolicismo era o religião oficial
do Estado; era indispensável ser católico para o exercício da cidadania. A
Igreja atuava como registro civil, na criação de escolas, no provimento de
assistência médica e social e exercia também papel mediador importante na
resolução de conflitos (Landim, 1997; Ribeiro de Oliveria, 1985). Na prática,
todo o trabalho social era exercido pela Igreja e sob o poder do Estado.
No final do século 19, associações voluntárias religiosas e seculares
ganharam considerável destaque no Brasil. Como consequência da imigração massiva de trabalhadores rurais e industriais vindos principalmente da
Europa e Japão, associações de suporte mútuo se multiplicaram, ajudando
financeiramente os membros e suas famílias em casos de doença, desemprego ou morte. Apesar do domínio do Estado referente à vida pública, o
setor não-lucrativo privado era ativo.
Apesar de um grande numero de associações civis surgir no início
do século 20 (a partir da década de 30), a grande maioria foi reprimida
pelo regime autoritário instalado no país em 1937. Com o fim da ditadura
militar no final dos anos 70, dois processos simultâneos trouxeram profundas mudanças para as organizações brasileiras que trabalhavam em causas
sociais. A primeira delas foi a secularização e uma subseqüente perda de
influência da Igreja Católica. Mesmo as organizações que se mantiveram
ativas durante o período militar passaram a não mais enfatizar suas raízes
religiosas, enquanto que outras iniciativas surgiram já independentes de
qualquer vínculo religioso. O segundo processo foi o fortalecimento de
iniciativas populares de organizações autônomas, o que muitos chamam
de emancipação dos movimentos sociais brasileiros. Ao romper os laços
com a Igreja Católica, esses grupos passaram a criar novos conceitos de
organização social.
Quanto mais as organizações se tornaram seculares, mais elas embarcaram em um processo de institucionalização e profissionalização. Os
temas de ação escolhidos por estes movimentos sociais mais recentes são
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trando o comprometimento organizacional e a grande aceitação das ONGs
por parte da sociedade civil.

BSGI: Contexto brasileiro e Ação Social
O início dos anos 90 foi um marco para a elaboração do modo de
conduta da BSGI. Parte do processo de legitimação da Soka Gakkai no
Brasil se consistiu em um esforço em ser aceito e reconhecido e isso se deu
através de uma bem projetada e deliberada estratégia para conquistar tanto
os espaços públicos (externamente) quanto a participação de membros
(internamente).
A pesquisa de campo etnográfica - realizada especialmente no Rio
Grande do Sul, mas também nas sedes da Soka Gakkai em São Paulo e
Manaus – me permitiu acessar de modo mais próximo os membros locais.
Neste artigo apresento dados parciais que são resultado dos onze meses
de minha pesquisa de doutorado, onde tive a oportunidade de realizar
entrevistas, ler o material produzido pela organização, visitar os membros
nas suas casas, viajar pelo país e conhecer outras sedes da BSGI. Essa
aproximação permitiu-me conhecer melhor as duas “faces” que a Soka
Gakkai busca criar no Brasil.
O tempo que passei no Rio Grande do Sul foi decisivo para conhecer
o aspecto religioso. Mas foi durante minhas pesquisas na sede nacional em
São Paulo e no Centro de Pesquisas Ecológicas da Amazônia (CEPEAM)
em Manaus é que então comecei a entender como o grupo elabora uma
imagem mais secular no Brasil. Neste sentido, é possível afirmar que a BSGI
desenvolve um discurso dual. Externamente a ênfase não está na prática
religiosa, mas em atividades identificadas com o mundo secular, destacando
a efetividade enquanto ONG e visando criar uma imagem positiva na esfera
pública. Internamente, a organização permanece interessada na doutrina e na
prática dos membros. Enquanto que o discurso religioso pertence ao âmbito
dos membros, a face secular da BSGI enquanto ONG é mais proeminente
externamente. Esta perspectiva dual é também compartilhada por Pereira
(2001), que pesquisou o grupo no final dos anos 90 no Distrito Federal e
que reforça o argumento aqui sugerido a respeito desta dualidade do grupo.
Como o objetivo deste artigo é discutir o aspecto social desenvolvido pela
Gakkai no Brasil, eu vou colocar em segundo plano a apresentação dos elementos relacionados ao aspecto religioso do grupo no país. Minha intenção
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é focar na atividade social e engajamento da Soka Gakkai no Brasil, e que é
desenvolvida principalmente nos estados de São Paulo e Manaus.
O país que inclui a maior parte da floresta amazônica e que recebeu
a conferência mundial em questões ambientais, a ECO 92, é o mesmo país
escolhido pela Soka Gakkai para a construção do CEPEAM. O CEPEAM
foi criado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e representa um
setor do Departamento Educacional da BSGI. Outra conquista da Soka
Gakkai no Brasil e que constitui uma das mais importantes ações do grupo
no país está relacionada à educação. O departamento educacional da Soka
Gakkai, conceitualizado e criado pela BSGI, tem investido em dois principais projetos: o projeto Makituti em Ação e o Núcleo de alfabetização. O
Brasil é um dos poucos países onde a filosofia de Makuguti é aplicada em
larga escala. O Departamento Educacional desenvolve: a) um projeto de
alfabetização em 40 horas para jovens e adultos, b) o projeto Makiguti em
Ação (um trabalho voluntário para revitalizar o ensino em escolas públicas
utilizando as teorias educacionais desenvolvidas por Makiguti) e c) o DEPEDUC (Departamento de Pesquisas para a Ciência da Educação). Ambos
os projetos, CEPEAM e o Departamento Educacional, são considerados
as duas estratégias de divulgação mais eficientes da Soka Gakkai no Brasil
hoje. Uma estratégia de marketing que ao mesmo tempo em que promove
a Gakkai dentro do cenário mundial, também promove a instituição para
atrair possíveis novos membros no Brasil.
Nos próximos parágrafos, apresentarei as ações sociais da BSGI em
diferentes áreas dentro do Brasil. Por uma questão de espaço, as atividades
do grupo serão brevemente descritas, ressaltando os principais propósitos
alcançados através do engajamento social e o modo como eles se inserem
neste campo específico.

Departamento Educacional
Projeto Makiguti em Ação
O projeto Makiguti em Ação é inspirado nos princípios que estão no
livro “Pedagogia do sistema da criação de valores”, um trabalho publicado
em 1930 por Tsunessaburo Makiguti, o presidente fundador da Soka Gakkai.
Os participantes do projeto são educadores voluntários que dedicam tempo
sem remuneração financeira. De acordo com a BSGI, mais de 500 voluntários participaram do departamento educacional ao longo dos anos.
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Em 1996 foi criada a lei brasileira número 9394 chamada “Lei de
Diretrizes e Bases da educação nacional”, estabelecida com o propósito de
desenvolver componentes relevantes para uma educação de qualidade. Com
os parâmetros curriculares nacionais, o governo passou a estimular escolas e
instituições educacionais a formularem projetos próprios. Em um país onde
a responsabilidade pela educação básica e outras iniciativas recaem sobre
os ombros dos professores, o Departamento Educacional da BSGI encontrou um nicho e uma chance proveitosa de apresentar aos professores das
escolas novas didáticas e técnicas para alcançar os objetivos desejados pelas
próprias escolas. Baseados nesta demanda, o Departamento Educacional
da BSGI decidiu aplicar as teorias de Makiguti nas escolas onde já estavam
envolvidas. A tradução para o português do livro de Makiguti chamado
“teoria do sistema educacional de criação de valores”, publicado no Brasil
em agosto de 1994, foi um momento marcante para o grupo envolvido
no Departamento Educacional da BSGI. Em setembro do mesmo ano, o
projeto Makiguti em Ação foi lançado em uma escola pública no município
de Caetano de Campos, São Paulo, envolvendo alunos do ensino médio.
Em 1995, uma subdivisão do Departamento Educacional chamado
“pesquisas para a ciência da educação” desenvolveu um plano para o projeto
Makiguti em Ação para adequá-lo às necessidades e ao sistema educacional
do país. O grupo de pesquisa passou a fazer parte do Departamento Educacional da BSGI. Até maio de 2000, o projeto Makiguti em Ação já havia
atingido 55 escolas municipais e estaduais em São Paulo e uma em Curitiba
(E. P., comunicação pessoal, São Paulo, Junho de 2006).

Núcleo de alfabetização de adultos
Apesar de o Brasil ter demonstrado números positivos no setor
econômico e industrial nos últimos 20 anos, é fato conhecido que o país
ainda enfrenta altos índices de analfabetismo. Especialistas acreditam que
a exclusão social é um dos resultados do analfabetismo (Foweraker, 2001),
que é mais frequentemente identificado entre pessoas acima de 45 anos e
residentes em áreas de pobreza urbana. Outro aspecto a ser considerado
é que mais de um terço da população brasileira adulta é considerada pelo
que os pedagogos chamam de analfabetos funcionais. Segundo o INAF2 de
2007, 7% dos brasileiros são analfabetos e 21% têm habilidades funcionais
rudimentares, ou seja, são capazes de localizar uma informação explícita em
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textos curtos, mas não conseguem compreender textos, tirar conclusões ou
ler números na casa dos milhões.
Foi inspirado nesta realidade que o departamento de alfabetização
de jovens e adultos foi criado. Após 5 anos de experimentação, de 1983 até
1987, este departamento foi criado como uma extensão do Departamento
Educacional da BSGI. O programa consiste em um curso de 40 horas que
equivale a uma série do ensino fundamental e médio, totalilzando 160 horas. Inicialmente, o objetivo era ensinar jovens e adultos a ler e a escrever,
visando apoiar os membros da BSGI que eram analfabetos, apoiando-os
nos estudos de Nitiren e ns leituras dos textos produzidos pelo presidente
Daisaku Ikeda (M. S., comunicação pessoal, São Paulo, Junho 2006). Na
medida em que o programa expandiu-se, o grupo passou a oferecer os
mesmos cursos para escolas públicas.
Cada módulo de 40 horas do curso é organizado em encontros semanais, e os estudantes que completam todas as lições estão aptos a receberem o
certificado de conclusão do ensino fundamental. Os profissionais engajados
no projeto – professores, monitores e assistentes – são todos voluntários e
membros da BSGI. De acordo com informações da BSGI (sede nacional
da BSGI, São Paulo, Maio de 2006), no período entre agosto de 1987 e
o primeiro semestre de 2000, cerca de 884 estudantes completaram seus
estudos e já estavam qualificados para obter o título equivalente.

Grupo de Apoio
Em 1994, um grupo de psicólogos participantes do Departamento
Educacional da BSGI passou a atuar no projeto Makiguti em Ação, oferecendo palestras para pais e professores nas escolas onde a Gakkai executava
seus projetos. Em 1998, o grupo passou a se chamar “Núcleo de pesquisas
psicopedagógicas” e passou a expandir seus objetivos para pesquisas no
campo de ensino e aprendizagem. Após um período, o grupo passou a
chamar DEPEDUC - Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento das
Ciências da Educação. Sua função é apoiar tanto as atividades do projeto
Makiguti em Ação quando o projeto de alfabetização, provendo pesquisas
e suporte teórico no campo pedagógico, material suplementar, sugestões,
cursos, palestras, workshops e, mais importante, oferecer ao Departamento
Educacional da BSGI uma face mais científica.
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CEPEAM
(Centro de Pesquisas Ecológicas da Amazônia)
A relevância e o impacto da floresta amazônica no cenário político
mundial é um dos principais argumentos utilizados pela Soka Gakkai na
concepção e criação do CEPEAM. A conferência especial das Nações Unidas sobre Meio ambiente – a ECO 92 realizada no Rio de Janeiro – foi o
principal evento utilizado pela Gakkai para enfatizar a necessidade de uma
coexistência harmoniosa entre o Homem e o mundo natural. Inspirados
em um artigo redigido por Daisaku Ikeda chamado “uma nova estratégia
para a proteção ambiental” fez com que a BSGI oficialmente criasse em
1992 as atividades do que logo passaram a chamar de CEPEAM. O centro
tem 52,6 hectares e está localizado nos arredores de Manaus em um ponto
turisticamente privilegiado onde é possível observar o “encontro das águas”
entre os Rios Negro e Solimões. A confluência destes dois rios resulta na
formação do Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. A localização
privilegiada e a moderna estrutura do CEPEAM indicam o elevado investimento da Soka Gakkai neste projeto.
Em novembro de 1993 a BSGI, o Centro Ecológico da Universidade
Soka no Japão e a hoje já extinta SEMATEC (Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Ciência e Tecnologia da Amazônia) assinaram um acordo para
a criação de um centro de pesquisas ecológicas dentro espaço adquirido
pela Soka Gakkai. Entre os principais objetivos do projeto, estão a criação
de um banco de sementes para reflorestamento, o desenvolvimento de
projetos educacionais de reflorestamento e ecologia e como um refúgio
para animais silvestres.
Em junho de 1994, após a inauguração da sede administrativa local,
o CEPEAM iniciou suas atividades de reflorestamento nos arredores da
propriedade. Em 1996, baseado no mesmo projeto de plantação e transplantação, o CEPEAM implementou um projeto similar no município de
Novo Aripuanã, uma pequena cidade situada a 300 km de Manaus e com
altos índices de pobreza. De acordo com os líderes do CEPEAM, espera-se
que o processo de plantação de árvores gere valor econômico ao mesmo
que ajude o meio ambiente. O projeto de revitalizar a floresta focaliza não
somente na sua conservação, mas serve também como um experimento
que visa “promover o desenvolvimento que seja economicamente viável e
que contribua para a qualidade de vida das pessoas locais”, como informou
um dos líderes locais em uma entrevista na sede em Manaus.
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No início de 1997 o CEPEAM passou a ser administrado exclusivamente pela BSGI, recebendo deste modo total autonomia da Soka Gakkai
Internacional para criar sua própria estrutura e ações, trabalhando e se
envolvendo mais com as comunidades locais. Em 2001 o CEPEAM iniciou
a construção do prédio e as instalações do laboratório chamado Daisaku
Ikeda. No mesmo ano o CEPEAM abriu o lugar para visitas, e através
de uma parceria com o governo local em um projeto chamado “Escola
ecológica itinerante” o CEPEAM passou a receber a visita de alunos de
colégios públicos da região.

Soka Gakkai hoje: Ambiguidades e desafios
Uma vez que nos familiarizamos com o contexto sociopolítico brasileiro passamos a entender com mais clareza as razões pela qual a BSGI
escolheu um determinado perfil. O resultado da ampla repercussão da
ECO 92 – não somente no Brasil, mas também internacionalmente – e o
fortalecimento moral e político das ONGs tiveram um papel decisivo não
apenas no cenário político brasileiro nos anos 90, mas também no modo
como a Soka Gakkai utilizou este fato como força propulsora na atividade
de divulgação.
Considerando que é política da SGI investir em frentes de divulgação
específicas para cada país onde estão estabelecidos, a Soka Gakkai no Brasil
optou por associar a sua imagem à de uma organização menos religiosa e
mais secular, investindo na relação entre budismo e ONG, aproveitando
deste modo a legitimidade e alta aceitação da sociedade brasileira para com
o terceiro setor. A autodefinição na página oficial do grupo exemplifica
esta relação:
A Soka Gakkai Internacional (SGI) é uma associação que visa à promoção
de valores como a paz e o respeito humano. No âmago do movimento da
Soka Gakkai encontra-se o ideal da educação pela cidadania global. Por meio
de uma ampla variedade de atividades, a SGI tem por meta a conscientização
das responsabilidades para com a sociedade, com o meio ambiente e com o
futuro do Planeta. Trata-se de educação no sentido mais amplo da palavra
e não se limita às salas nem a um grupo em particular. (<http://www.bsgi.
org.br/sgi.htm>, acessado em 21 de agosto de 2009).

Qualquer pessoa que navegue pelo site do grupo na Internet não é
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capaz de associar imediatamente a BSGI a um grupo religioso; a ênfase está
prioritariamente no fato de se tratar de uma ONG dedicada à promoção
da paz, cultura e educação.
Vale mencionar que, assim como outros grupos religiosos, o termo
escolhido como autodefinição da BSGI difere de seus status legal no país.
A Soka Gakkai no Brasil é, em termos jurídicos, uma instituição religiosa
civil que se apresenta para a comunidade brasileira enquanto ONG com
princípios budistas. Quando questionado sobre essa ambígua relação entre
ONG versus religião, um dos líderes comentou:
Na verdade, se colocarmos abertamente, podemos dizer que o que é de fato
ONG é a SGI, que é afiliada à ONU desde 1975. Então, a SGI dá uma “carona” pra BSGI. É uma estratégia de marketing pra gente. A BSGI desenvolve
trabalhos baseados nos mesmos princípios da SGI. É por isso que a gente diz
que é uma ONG. Mas no aspecto jurídico nós somos uma entidade religiosa
mesmo. (C.O.S., comunicação pessoal, Maio de 2006, Manaus)

Apesar de a Soka Gakkai promover diversos projetos sociais, o
desequilíbrio entre o pequeno número de pessoas que são efetivamente
beneficiadas por estes projetos e o grande investimento da Soka Gakkai
no Brasil foi um aspecto que chamou minha atenção durante o trabalho
de campo. Apesar da importância do grupo nas vidas de muitos dos membros e de seu alcance em números absolutos3, os resultados dos projetos
educacionais da Soka Gakkai no Brasil, por exemplo, são inexpressivos
se considerarmos o contexto na qual está inserido – São Paulo, a maior
cidade da América do Sul e com mais de 10 milhões de habitantes. Mais
interessante ainda é que, durante uma entrevista na sede nacional da organização, em São Paulo, descobri entre os meus informantes que o projeto
de alfabetização de adultos, conhecido internacionalmente como um dos
projetos sociais mais relevantes da BSGI, alcança basicamente os próprios
membros da Soka Gakkai.
O contexto social e histórico do Brasil explica não somente as razões
pela qual a Gakkai optou pela elaboração de uma imagem vinculada à de
ONG, mas também nos ajuda a entender as razões que motivaram a criação
do Projeto Educacional que descrevi no tópico anterior. A negação do visto
de Daisaku Ikeda para entrar no país no final dos anos 70 associado ao
contexto pós-ditadura militar no início dos anos 80 fez com que a BSGI
passasse a adotar uma política clara de modificar não somente a imagem
pública da organização no país, mas também de ampliar o público alvo.
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E de acordo com publicação da própria BSGI, “incluindo não apenas os
descendentes de imigração japonesa, mas a sociedade brasileira como um
todo” (Terceira Civilização, n.458, p.13). A partir do momento em que a
BSGI abriu suas portas para a inclusão de brasileiros, a organização deparouse com uma realidade que ainda não tinha vivenciado.
Por razões que não fazem parte desta discussão4, a Soka Gakkai foi
muito bem sucedida na empreitada de atrair membros brasileiros, e a política
de expansão nacional do grupo resultou em um grande número de novos
adeptos. Mas o contexto vivenciado pelo país nesta fase (início dos anos
80) era de grande crise econômica e forte êxodo rural para grandes centros
urbanos como São Paulo. Uma grande parcela das pessoas recém chegadas
ao grupo pertencia à classe da população que refletia os problemas sociais
enfrentados pelo país. O desafio, então, passou a ser não somente a elaboração de um discurso que fosse atrativo o suficiente para novos membros,
mas também o mantenimento destes novos membros na organização. Uma
possível interpretação que explica as estratégias da Soka Gakkai no Brasil
reside no fato de que, para serem bem sucedidos no processo de manter os
membros brasileiros recém convertidos, era fundamental que estes membros
soubessem ler. Através da leitura, o novo membro teria acesso ao material de
apoio produzido pela Soka Gakkai bem como aos ensinamentos publicados
pelo presidente Daisaku Ikeda, reconhecido pelo grupo como o mestre
de vida. O estímulo constante e o envolvimento nesta estrutura de apoio,
acreditavam os líderes, diminuiriam (Y. K., comunicação pessoal, Porto
Alegre, Setembro de 2006) a probabilidade de membros recém convertidos
desistirem da fé. Fica claro, desde modo, que os projetos educacionais da
BSGI foram criados como uma necessidade interna da organização com o
intuito de reter os membros recém convertidos.
Mas se os anos 80 foram marcados por recessão econômica no país,
nos anos 90 vislumbrou-se o início de um otimismo e o desenvolvimento
de um poder alternativo ao Estado. Este novo contexto trouxe a esperança
de uma possível renovação (não somente financeira, mas também moral)
para o país, embutindo na opinião pública brasileira a imagem de um “terceiro setor” carregado de credibilidade, seriedade e confiança. Esta nova
tendência política foi positivamente utilizada como uma oportunidade de
expandir as atividades públicas da Soka Gakkai. O novo período que o
país vivenciava deu à organização a oportunidade de vincular sua imagem
pública à de uma nova estrutura social de grande credibilidade. Foi neste
contexto em que o CEPEAM foi criado.
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Porém, assim como no caso dos Projetos Educacionais, o vão que
se apresentou entre o alto investimento da Soka Gakkai Internacional na
promoção das atividades do CEPEAM e o real benefício gerado para o país
e seu meio ambiente foi uma surpresa. Durante a pesquisa de campo em
2006, tive a oportunidade de visitar as instalações do CEPEAM em Manaus.
O prédio principal era relativamente pequeno, bem como o número de funcionários envolvidos nas atividades diárias do lugar. A pequena escala das
atividades locais – e aqui me refiro ao número de pessoas que efetivamente
é beneficiado pelos projetos da BSGI - não parece ser congruente com a
massiva divulgação e importância dada ao projeto. É interessante notar que
ao projetar as instalações do CEPEAM, os arquitetos da Soka Gakkai do
Japão dedicaram a maior sala do prédio para a sala de projeções, utilizada
para divulgação de vídeos institucionais. Este espaço, que é utilizado para
atender exclusivamente visitantes e o público externo em geral, é consideravelmente maior que a sala de reuniões, onde os projetos do centro são
discutidos e (mais importante) é, significativamente mais amplo que a área
reservada ao laboratório de pesquisa. É interessante notar que o investimento da Soka Gakkai na promoção do centro de pesquisas na Amazônia é tão
intenso e com uma estratégia de marketing tão efetiva que inclusive acaba por
influenciar o modo como muitos acadêmicos especializados no assunto se
referem ao projeto (como, por exemplo, em Seager, 2006, p. 192).
Dito isso, é necessário considerar o Projeto Educacional e o CEPEAM como projetos distintos e com diferentes propósitos. O Projeto Educacional, estabelecido em São Paulo, foi criado para atender um problema
social específico. Ele visa ser não somente uma resposta social à profecia
do Kossen-rufu – a paz de toda a humanidade através do budismo de Nitiren Daishonin – mas também uma resposta a um novo alvo institucional:
potenciais novos membros. Quando a BSGI oferece aulas de alfabetização,
ela inclui no mesmo “pacote” lições de como ler e pronunciar corretamente
o mantra, ou também de como interpretar corretamente os ensinamentos
publicados pela organização ou pelo líder Daisaku Ikeda. E é a partir deste
momento que eles começam a envolver-se em uma nova rede de relacionamentos, parcialmente responsável por fortalecer a fé e manter a coesão do
grupo. Já o CEPEAM surgiu como uma resposta política que visa reforçar
a imagem que a SGI dissemina internacionalmente – de uma organização
politicamente correta, de influência política e de consciência social. Ambos
os projetos, apesar de suas diferenças internas, combinam-se no esforço em
conquistar um espaço no mercado sociorreligioso brasileiro.
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A ambiguidade da BSGI se reflete primordialmente no discurso
da instituição, o qual cria uma dupla esfera de ação. Internamente, a Soka
Gakkai no Brasil lida com os membros e com suas experiências religiosas geralmente ex-cristãos que possuem um background religioso diferente e sem
experiência em sua nova religião budista. É através da experiência religiosa
que a Soka Gakkai desenvolve estratégias para o mantenimento dos membros, usando elementos ligados à doutrina budista para envolvê-los numa
rede específica de relacionamentos e de apoio mútuo. O discurso específico
usado pelo grupo internamente e que envolve o aspecto religioso difere
totalmente do discurso externo. Publicamente, a BSGI opta pelo uso de uma
imagem mais secular, evitando qualquer abordagem religiosa e buscando
criar a representação de um grupo comprometido com causas sociais. É
o discurso externo que efetivamente produz uma imagem positiva para a
sociedade brasileira e permite que eles encontrem uma maneira favorável
para a expansão de suas idéias no país.
Afirmar a respeito desta ambiguidade é pertinente na medida em que
a experiência religiosa do grupo não passa pelas noções de engajamento
social, nem tampouco está vinculada à percepções de responsabilidades
externas. A ênfase no aspecto religioso (de ação prática e cotidiana dos
membros) não se relaciona com o discurso externo que a BSGI vincula
à sua imagem pública. É ambíguo porque o discurso que é apresentado
nacional e internacionalmente – de secularidade, engajamento e responsabilidade social – não condiz com as práticas religiosas cotidianas do grupo.
O engajamento social da BSGI não passa pela fé e vice-versa.
Mas se a primeira ambiguidade da Soka Gakkai no Brasil está relacionada ao discurso dual elaborado pelo grupo, a segunda diz respeito
à ação. É esta ação, fortemente relacionada ao comprometimento com
causas sociais, que revela as tentativas da Soka Gakkai de se tornarem mais
atrativos. Seu empenho na criação de projetos sociais pode ser considerado
ambíguo no sentido de que, embora empenhem esforços em alcançar uma
parcela específica e menos privilegiada da população brasileira através de
suas atividades, eles também usam esta oportunidade como uma política
eficaz de atrair e manter o maior número possível de membros.
As ambiguidades de ambas as situações – discurso e ação – residem no fato de que o engajamento social da Soka Gakkai não pode ser
traduzido como um comprometimento exclusivo com causas sociais, nem
como uma ação deliberada ou dissimulada para atrair mais membros. É
necessário encarar essa realidade específica além de análises não-críticas
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no que se refere a ONGs de base religiosa, atentando para a importância
de discursos, práticas e crenças específicos do grupo quando colocadas em
contexto. Com a mesma perspectiva em mente, é necessário considerar que
as motivações do grupo não são baseadas meramente em razões práticas
de expansão e visibilidade política. A Soka Gakkai lida diariamente com
problemas trazidos pelos membros como analfabetismo, dívidas, problemas de saúde e até mesmo fome. A realidade das motivações da Gakkai é
ambígua e engloba tanto uma estratégia racional para atrair mais membros
bem como suas experiências religiosas.

Notas
Antropóloga e estudante de PhD no departamento de Estudos da Religião da Univeristy
of Lancaster, Inglaterra.
1
A prática budista vinculada ao engajamento social não é exclusividade da Soka Gakkai. O
budismo socialmente engajado tem surgido de modo expressivo no Ocidente, conforme nos
revela literatura recente. Para mais, ver Queen (2000) e Keown, Prebish e Queen (2003).
2
Fonte: <http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories/pdfs/inafresultados2007.
pdf>, acessado em 25 de agosto de 2009.
3
Ainda que não seja possível julgar a atuação de uma ONG com base em números absolutos,
é necessário considerar que, neste caso, a ênfase massiva na divulgação das atividades sociais
no Brasil não condiz com o número de atividades efetivamente realizadas.
4
Refiro-me aqui aos “três períodos” (para mais detalhes, ver Bornholdt, 2009, p. 212) da
história do estabelecimento/crescimento da Soka Gakkai no Brasil.
*
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COLABORADORES
1. Ciencias Sociales y Religión/ Ciencias Sociais e Religião publicará trabajos inéditos en forma de artículos, en portugués y español.
2. Los artículos deberán estar escritos en espacio doble y tener hasta 10
mil palabras, incluyendo referencias y notas.
2.1 Los trabajos deberán ser acompañados de un resumen, escrito
a espacio simple en el mismo idioma del artículo, con hasta 150
palabras y cuatro palabras clave, además de una versión en inglés
(Abstract), con el mismo patrón de formato, cuatro palabras clave
(Keywords) así como la versión en inglés del título del artículo.
3 Las notas explicativas deben colocarse al final del artículo. Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente al final del
texto.
4 En el cuerpo del texto, en la indicación de referencias en las citas directas deben constar autor(es), año de publicación y página(s); en las citas
indirectas, la mención del número de páginas es opcional, conforme a
los ejemplos abajo:
Según Hassen (2002, p. 173): “Há uma grande carência de materiais
didáticos nesse campo, principalmente se aliados à ludicidade.”
Sabemos que há “[…] uma grande carência de materiais didáticos
nesse campo […]” (Hassen, 2002, p. 173).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo
(Hassen, 2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002, p. 173).
4.1 Las citas directas con más de tres líneas, en el cuerpo del texto,
deben ser destacadas márgenes y tamaño menor de letra, sin comillas, en espacio simple; transcripciones de testimonios de los
informantes siguen la misma norma, conforme el modelo:
[…] regras de comportamento explícitos às quais os indivíduos se referem
conscientemente, e que se fundam sobre justificações ou princípios filosóficos,
ideológicos ou políticos, ou sobre o surgimento de novas aspirações individuais
ou coletivas. (Bozon, 1995, p. 124).
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4.2 Las referencias, al final del texto, deberán seguir los modelos:
4.2.1 Libro (y guías, catálogos, diccionarios, etc.): autor(es), título
(en itálico y separado por dos puntos del subtítulo, si tuviera), número da edición (si constase), lugar, editora, año de
publicación:
DUMONT, Louis. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São
Paulo: EDUSP, 1992.
FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Fragmento de libro (artículo, capítulo en antología): autor(es),
título del fragmento seguido de la expresión “In:”, autor(es)
del libro, título (en itálico y separado por dos puntos del subtítulo, si tuviera), número da edición (si constase), lugar, editora, año de publicación, página(s) de la parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artículo/ nota en periódico (revista, boletín, etc.): autor(es),
título del artículo, nombre del periódico (en itálico), lugar,
año y/o volumen, número, páginas inicial y final del artículo,
fecha.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.

4.2.4 Artículo /nota en diario: autor(es), título del artículo, nombre
del diario (en itálico), lugar, fecha, sección o cuaderno, página
(si no hubiera sección específica, la paginación precede la
fecha):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabajos académicos: referencia completa seguida del tipo de
documento, grado, vinculación académica, lugar y fecha de la
defensa conforme el folio de aprobación (se hubiese):
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GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997. Tese
(Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1997.

4.2.6 Evento: nombre del evento, numeración (se tuviese), año y
lugar (ciudad) de realización, título del documento (anales,
actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora
y fecha de publicación:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998.

4.2.7 Trabajo presentado en evento: autor(es), título del trabajo
presentado seguido de la expresión “In:”, nombre del evento,
numeración (si hubiese), año y lugar (ciudad) de realización,
título del documento (anales, actas, resúmenes, etc., en itálico), lugar de publicación, editora, fecha de publicación y
página inicial y final de la parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998, Vitória.
Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p. 33.

4.2.8 Documento en medio eletrónico: se agrega a la referencia la
descripción física del soporte (CD-ROM, disquete, etc.); para
documentos consultados on-line, se indica la dirección y la fecha de acceso (día, mes y año):
CEISAL–CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acceso el: 27 mar. 2003.

4.3 En los textos, evitar el uso de más de una fuente; usar inicial
mayúscula solamente cuando fuera imprescindible; los recursos
tipográficos deben ser utilizados uniformemente:
4.3.1 itálico: para palabras extranjeras, títulos (libros, eventos, etc.)
y énfasis;
4.3.2 comillas dobles: citas directas con menos de tres líneas, citas de
palabras individuales o palabras cuya connotación o uso merezca destaque;
4.3.3 negritas y subrayados: deben ser evitados.
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5. Los autores deben identificarse, presentando sus filiaciones institucionales y dirección postal completa para contacto y e-mail.
6. Los artículos y reseñas deben ser enviados en 3 copias impresas y en
disquete, en archivo en formato Rich Text (.rtf) o Word (.doc), compatible con plataforma Windows.
7. La publicación de los artículos será condicionada a la aprobación de
la Comité Editorial Ejecutivo, considerando pareceres de consultores
externos.
8. Los autores de artículos o reseñas recibirán 3 ejemplares de la revista
en la cual sus trabajos fueran publicados.

Orientação para possíveis
colaboradores
1. Ciências Sociais e Religião publicará trabalhos inéditos sob a forma de artigos, em português e espanhol.
2. Os artigos devem ser escritos em espaço duplo e ter até 10 mil palavras, incluindo referências e notas.
2.1 Os artigos devem vir acompanhados de um resumo escrito em espaço simples, no mesmo idioma, com até 150 palavras e mais quatro palavras-chave, além de uma versão em inglês do resumo (Abstract), nos mesmos padrões, com quatro palavras-chave (Keywords) e
a versão em inglês do título do artigo.
3. Nos artigos as notas explicativas devem vir no final do artigo e as referências devem vir após o texto, ordenadas alfabeticamente.
4. No corpo do texto, a indicação de referência nas citações diretas deve
trazer autor(es), ano de publicação e página(s); nas citações indiretas a
indicação de página é opcional, conforme os modelos:
Segundo Hassen (2002, p. 173): “Há uma grande carência de materiais didáticos nesse campo, principalmente se aliados à ludicidade.”
Sabemos que há “[…] uma grande carência de materiais didáticos
nesse campo […]” (Hassen, 2002, p. 173).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo
(Hassen, 2002).
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002).
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ou
Sabemos da grande carência de materiais didáticos nesse campo,
segundo Hassen (2002, p. 173).
4.1 As citações diretas com mais de três linhas, no texto, devem ser
destacadas com recuo e corpo menor de letra, sem aspas, em espaço simples; transcrições das falas dos informantes seguem a mesma norma, conforme o modelo:
[…] regras de comportamento explícitos às quais os indivíduos se referem
conscientemente, e que se fundam sobre justificações ou princípios filosóficos,
ideológicos ou políticos, ou sobre o surgimento de novas aspirações individuais
ou coletivas. (Bozon, 1995, p. 124).

4.2 As referências, no final do texto, devem seguir os modelos:
4.2.1 Livro (e guias, catálogos, dicionários, etc.) no todo: autor(es),
título (em itálico e separado por dois-pontos do subtítulo, se
houver), número da edição (se indicado), local, editora, ano
de publicação:
DUMONT, Louis. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São
Paulo: EDUSP, 1992.
FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Org.). African political systems.
Oxford: Oxford University Press, 1966.
MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y
ETS. Boletín de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos Aires, mayo 2001.

4.2.2 Parte de livro (fragmento, artigo, capítulo em coletânea):
autor(es), título da parte seguido da expressão “In:”, autor(es)
do livro, título (em itálico e separado por dois-pontos do
subtítulo, se houver), número da edição (se indicado), local,
editora, ano de publicação, página(s) da parte referenciada:
VELHO, Otávio. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, Ari Pedro;
STEIL, Carlos Alberto (Org.). Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p.
25-42.

4.2.3 Artigo/matéria em periódico (revista, boletim, etc.):
autor(es), título do artigo, nome do periódico (em itálico),
local, ano e/ou volume, número, páginas inicial e final do
artigo, data.
CORREA, Mariza. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997.
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4.2.4 Artigo/matéria em jornal: autor(es), título do artigo, nome do
jornal (em itálico), local, data, seção ou caderno, página (se não
houver seção específica, a paginação precede a data):
TOURAINE, Alain. O recuo do islamismo político. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 set. 2001. Mais!, p. 13.
SOB as bombas. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003.

4.2.5 Trabalhos acadêmicos: referência completa seguida do tipo
de documento, grau, vinculação acadêmica, local e data da
defesa conforme folha de aprovação (se houver):
GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias,
narrativas biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997.
Tese (Doutorado em Antropologia Social)–PPGAS/UFRGS, Porto Alegre,
1997.

4.2.6 Evento no todo: nome do evento, numeração (se houver), ano
e local (cidade) de realização, título do documento (anais, atas,
resumos, etc., em itálico), local de publicação, editora e data de
publicação:
REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21.,
1998, Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES,
1998.

4.3.7 Trabalho apresentado em evento: autor(es), título do trabalho
apresentado seguido da expressão “In:”, nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização, título
do documento (anais, atas, resumos, etc., em itálico), local de
publicação, editora, data de publicação e página inicial e final
da parte referenciada:
STOCKLE, Verena. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998,
Vitória. Resumos… Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p.
33.

4.3.8 Documento em meio eletrônico: acrescenta-se à referência a
descrição física do suporte (CD-ROM, disquete, etc.); para documentos consultados on-line, indica-se o endereço e a data de
acesso (dia, mês e ano):
CEISAL – CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3.,
2002, Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA:
Radio Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM.
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STEIL, Carlos Alberto. Peregrinação e turismo religioso: tendências e paradigmas de interpretação. Newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en
el Mercosur, Buenos Aires, n. 13, p. 1-5, jul. 2002. Disponível em: <http://www.
naya.com.ar>. Acesso em: 27 mar. 2003.

4.4 Nos textos, evitar o uso de mais de uma fonte; usar inicial maiúscula somente quando imprescindível; os recursos tipográficos
devem ser utilizados uniformemente:
4.4.1 itálico: para palavras estrangeiras, títulos (livros, eventos, etc.)
e ênfase;
4.4.2 aspas duplas: citações diretas com menos de três linhas, citações de palavras individuais ou palavras cuja conotação ou
uso mereça destaque;
4.4.3 negrito e sublinhado: devem ser evitados.
5. Os autores de artigos devem ser identificados, apresentando suas filiações institucionais e endereços completos para contato e e-mail.
6. Os artigos e resenhas devem ser enviados em 3 cópias impressas e em
disquete, em arquivo no formato Rich Text (.rtf) ou Word (.doc), compatível com plataforma Windows.
7. A publicação dos artigos será condicionada à aprovação da Comissão
Editorial Executiva, considerando pareceres de consultores externos.
8. Os autores de artigos ou resenhas receberão 3 exemplares da revista na
qual seus trabalhos forem publicados.
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Asociación DE CIENTISTAS SOCIALES
DE LA RELIGIÓN EN EL MERCOSUR
promoviendo la integración de las Ciencias
Sociales de la religión en el cono SUR desde 1994

Beneficios para socios
Suscripción anual y derecho a publicar, previo
referato, en la revista Ciencias Sociales y
Religión/Ciências Sociais e Religião que
incluye artículos y reseñas de los más prestigiosos
cientistas sociales de la religión en Latinoamérica.
Suscripción bianual y acceso a publicar en el
Newsletter Estudios Sobre Religión: un
forum de discusión e información sobre congresos,
reuniones y publicaciones en América y Europa
Derecho a participar en las Jornadas Sobre
Alternativas Religiosas en América
Latina organizadas rotativamente cada dos
años en Universidades de distintas ciudades del
MERCOSUR.
Suscripción a la lista electrónica RELIGION
MERCOSUL que intercambia información
actualizada sobre llamados de trabajos, encuentros
y lanzamiento de libros de Ciencias Sociales de la
religión en América Latina.
Para conocer más detalles acerca de nuestras
actividades visítenos en:

www.acsrm.com.ar
Para Asociarse Contáctenos

acsrmercosur@yahoo.com.br

