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!ntr-odução

Neste texto elaboro algumas considerações

a partir de um

trabalho de campo que real izei durante dois anos no Estado da
Uirqinia, Estados Unidos com um grupo de pentecostais negros que se
auto denominam "Bible Uay" (Caminho da Bfbl ia). Gostaria de começar
dizendo que iniciei esse trabalho a partir de uma perspéctiva
tradicional, com visitas periódicas ds Igrejas "Bible-U~y" e com um
tipo de envolvimento com os "nativos" baseado na chamada "observaçao
participante".

No entando, durante o campo, percebi que o meu

envolvimento com este grupo sugeria uma série de questões.
As dúvidas foram surgindo a partir do momento que eu nao
mais estava satisfeita com a discussao antropológica

de olhar o

"nativo" enquanto um "outro", separado do etnógrafo e possuidor de
uma verdade intrinseca que precisava ser desvendada por mim ou por
outros pesquisadores.
" ou t ro'!
.,

Ssegundo esse esquema} esta cultura, ou este

dever-i
i
everla se tornar f amli l lar
aos meus o 11-IIOS para d'epols se

tornar transparente d luz da antropologia.
fazendo uma

Uórios autores jó vem

auto-critica em relaçao ao trabalho de campo e ao

objeto da antropologia.

Teresa Calderia (1988)1 por exemplo, faz uma

excelente resenha sôbre a questao da presença do autor e da pósmodernidade na antropologia.

A primeira obseruaçao de Calderia a

respeito dos chamados antropólogos pós-modernos,

que sao criticas da

etnografia tradicional, é sõbre a Uautoridade etnogrófica" do
antropólogo ou seja a legitimaçao do trabalho de campo.

Esta

categoria desenvolvida por James CI ifford trata da disposiçõo do
etnógrafo em criar uma autoria legitima para falar do "outro" ou de
"outr-o cu l tur-o".

Neste sentido, o autor, o etnógrafo

J

quando diz Que ele (antpopólo~o)

legitima seu texto

"esteve ló" (no campo) e que também

o "outpo" (nativo) estava ló. O convivio diópio com esta outra
cultura possibi lita, segundo a antropologia clóssica, fazep um texto
coepente sobpe aquela cultura.

Ma51 segundo Caldeira (1988)1 "a

experiência cotidiana nõo é sistemótica, e até Que o cultupo opapeça
retratada coerentemente
ser percorrido".

no texto etnogrófico, um longo caminho hó de

O texto Que o antropólogo vai trabalhar é

Jffi

tex

real isto, onde se pretende escrever para que aquela peal idade seja
representado.

Hó assim uma gponde sepapaçõo entre este texto finol

do antropólogo e a cultura do grupo estudado.
Johannes Fabian (1983) aponta para o "uso esquizofrênico
do tempo" em etnografia

1

ou seja, o conceito de tempo usado no

trabalho de campo nõo coincide com o das etnografias.

Os conceitos

de tempo usado pelos antropólogos produzem um distanciamento
antropólogo e a cultura pesquisada.

entre o

Neste sentido o Tempo (como a

Iinguagem e o dinheiro, por exemplo) carrega um significado que
define a relaçõo do "Eu" com o "Outro".

Se de uma lado nós

insistimos Que a antropologia se baseia no pesquisa antpopológica
envolvendo uma relaç50 pessoal e ppolon~ada com o "Outro") ao mesmo
tempo o antropólogo se pronuncia sobre o conhecimento ganho sobre
essa pesquisa com um discupso que constrói um "Outro" em termos de

distancia espacial e temporal.

Para Fabian, a presença empirica do

"Outro" se transforma numa ausência teórica que tem por funçõo
colocar o "Outro" fora do tempo antropológico.

Tornar-se nativo

para um antropólogo, b sempre um estado prouisório, e acaba
prouocando um distanciamento muito grande entre essas duas culturas
(a do antropólogo e a do nativo) jó que a elaboraçõo da experiencia
é feita

a

distancia entre essas duas culturas.
Segundo Mari Iyn Strathern (1978), um nouo contexto e

criado) que se faz a partir da relaçõo entre escritor e objeto e
também entre estes e o leitor.

A proposta dos autores pós-modernos,

segundo Caldeira, " ...é, entõo, escreuer etnografias tendo como
modelo o diólogo ou, melhor ainda, a pol ifonia.

Ter como modelo nõo

significa necessóriamente transcrever diólogos.

( ...) A idéia é

representar muitas vozes) muitas perspectiuas, produzir no texto uma
plurivocal idade, uma "heteroglossia", e para isso todos os meios
podem ser tentados: citações de depoimentos, autoria coletivaou o
que mais se possa imaginar.

O objetivo final. no que diz respeito

ao autor, seria fazer com que ele se d' luisse no texto, minimizando
em muito a sua presença, dando espaço aos outros, que antes só
apareciam através dele"(1988:141),

Desta forma o antropólogo é

apenas uma das muitas uozes que uõo aparecer no texto

final.

Outro ponto que também acho interessante colocar junto a
essa discussõo critica do campo etnoqrófico tradicional diz respeito
a questõo do relatiuismo cultural. A questõo da distancia entre
essas duas culturas é acentuada ao se marcar a unidade e coerência

de cada uma delas e a impossibi Iidade que Lma fosse aval iada em
funçõo dos valores e da vis50 da outra.
relativismo",

Em "Relativizando o

Otóvio Uelho (Mimeo) trata o relativismo na

antropologia no Brasi I como tendo a ver diretamente com o papel
públ ico desta discipl ina e menos com seu papel acadêmico.

A questõo

assim colocada é justificada por um "excesso de valores e de
convicções na nossa sociedade que conduz ao etnocentrismo,

ó

intolerancia e a n50 aceitaçõo da diferença" (Uelho p.2).

Para

Uelho ent50, esse discurso do relativismo enquanto um discurso
mistificador,

acaba por deixar de lado questões centrais de nossa

época e de nossa sociedade.
valores mas de falta.

A quest50 ent50 n50 é de excesso de

Problemas e assuntos relacionados a

etnicidade, raça, rei igiosidade, gênero e linguagem, sõo exemplos de
conversa através das quais, essa nova antropologia pretende discutir
a sociedade.

Essas colocações têm sido bastante importante para mim no
que diz respeito principalmente

ó forma como interpreto a minha

experiencia de campo entre os pentecostais negros da Uirginia. Temas
como relações raciais! etnias, religiosidade,

pentecostal ismo,

canuers50 etc! s50 algums dos assuntos que abordarei durante este
trabalho.
Estou tomando como ponto de partida essa discuss50 e o
que devo apresentar s50 estarias que esses pentecostais contam sobre
eles mesmos e concomitantemente

estórias que eu conto sobre eles.

Heste sentido o Que eu pretendo fazer é trabalhar processos de
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comunicaç50 de modo que em meu texto minha voz seja apenas uma das
muitas vozes que aparecem.
"papéis sociais

H
,

o

que se representa ent50, n50 s50

mas sujeitos narrativamente constituidos. Os

"nativos", ent50, n50 est50 ló para serem observados e anal isados,
mas enquanto participantes ativos que falam sobre si mesmos e s50
co-autores do texto final . CI ifford Geertz (1988), por exemplo,
sugere a necessidade do autor assumir maior responsobi I idade por seu
texto e pelas interpretações que produz.

Segundo Geertz, " ...uma

vez que os textos etnogróficos começaram a ser olhados diretamente}
ao invés de se o!har apenas através deles, uma vez que eles s50
vistos como sendo produzidos para persuadir, aqueles que os produzem
têm muito mais sobre o que dar conta "(Geertz 1988:138).
A seguir vou desenhar determinados aspectos do
pentecostal ismo Que foram surgindo na minha relaç50 com eles.

Foi

através do diólogo que mantive com essas pessoas que determinados
. .Importantes e ou t ros nao
~ f oram nem sequer
assun t·os vieram a ser mais

mencionados.

Estou interessada basicamente em tratar a quest50 da

criaç50 da subjetividade rei igiosa e étnica entre os pentecostais
negros.

A criaç50 desta subjetividade é feita através das

diferenças que s50 colocadas pelos pentecostais em relaç50 a SI
mesmos enquanto pentecostais e em relaçõo ós outras rei igiões mais
gerais e aos batistas em particular.

t

principalmente durante o

processo da conuersao que essas diferenças u50 surgir.
Tomo os chamados "Bible-Ways" americanos como ponto de
partida para uma discuss50 que pretende ser, mais adiante, um estudo

compa~atiuo com os pentecostais neqros no Brasi I. t importante
ressaltar neste momento Que, no Brosi I, falar em pentecostais negros
requer muita cautela, no sentido de que aqui é impossível a
dei imitaçõo de uma rei igi50 apenas como pertencente a um só grupo
étnico ou racial.

No entanto, essa colocaçõo toma aqui apenas um

sentido de discussõo das narrativas rei igiosas e étnicas no Brasi I e
nos Estados Unidos.

1. Tornando-se "Bible-Ua4"

A idéia de um estudo comparativo

foi sugerida a partir da

experiência etnoQrófica
Que
real izei no periodo 1985-1969.. Quando
~
.
residi em Charlottesvi Ile, Estado da Uirginio, nos Estados Unidos.
Durante este tempo, iniciei um trabalho com um segmento de populaçõo
negra do sul dos Estados Unidos ou, mais especificamente,

com um

grupo rei igioso Que se auto denomina "Bible-Uay"---I inha pentecostal
de negros Que se encontra espalhada também em outros Estados norteamericanos.
Nos Estados Unidos,. os pentecostais neqros
do Sul
~
pertencem também (como no Brasil) óscamadas
populaçõo.

mais pobres da

No entanto, existe também uma grande parcela de

pentecostais negros de classe média.
A partir do século XIX diversificou-se

o universo

rei igioso nos Estados Unidos e vórias denominações rei iqiosas foram
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criadas manifestando simultôneamente
étnica.

uma diversidade que era também

Com a imigraç50 européia, esse processo foi se

intensificando e grupos rei igiosos minoritórios passaram a
influenciar largos segmentos populacionais.

Se na formaçôo

rei igiosa dos Estados Unidos, o protestantismo
homogêneo, progressivamente

era mais ou menos

ele foi se fragmentando junto a uma

divisõo cultural e social do pais entre os Estados do Sul e do
Norte

J

entre brancos e negros, entre Iiberai~ e conservadores.

Mesmo com a diversidade rei igiosa, propiciada pela liberdade de
culto, havia

uma ideia de "fé nacional" Que perpassava todas as

crenças (Hudson 1981).
As igrejas pentecostais nos Estados Unidos cresceram a
partir do movimento "Hol iness".

Os pentecostais se distinguiam dos

Batistas, que Ja estavam bastantes consol idados nessa época, pela fé
na cura, além da ênfase no batismo pelo Espirito Santo (Holy Ghost).
O batismo pelo Espírito Santo se manifesta através do dom de "falar
em Iinguas" nôo conhecidas (Hudson

J

moderno foi primeiramente

1961: 341).

O pentecostal ismo

conhecido como "Latter Rain Movement",

nome que se

origiou da Bibl ia ("former rain" ou "latter rain" em

Joel 2:23).

O movimento pentecostal mais importante originou-se em

1906 a partir de grupos estudantis.

A partir dai nasceu o maior

grupo pentecostal negro dos Estados Unidos com a "Church of God in
Christ".

Outros grupos também foram criados, principalmente

no

sudeste dos Estados Unidos, os chamados "Assembléias de Deus"
(Assembly of God).

Estes se diferenciavam

dos primeiros grupos
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pentecbstais porque tinham como norma a santificaçõo como um
processo gradual do estado de graça instantôneo (1981 :348).
Começando

inicialmente com 6 mi I adeptos, as Assembleias de Deus

aumentaram para 4 mil em 1926; 300 mi I em 1950 e 500 mi I em 1960
(19B1 :346).

Nessa mesma epoca esses rei igiosos enviaram

missionórios para toda a parte do mundo, inclusive para o Brasil,
com muito sucesso.
Muito dos negros americanos pert~cem ds congregações onde
predominam brancos! porém a maioria congrega-se em igrejas somente
de negros.

Os negros americanos primeiramente

se ligaram ds igrejas

metodistas, para entõo se espalharem pelas vórias denominações
pentecostais.

Entre essas denominações entõo as seguintes igrejas:

"Church of God in Christ, "Chrit's Sanctified Holy Church", "Church
Df Living Godo, "House of the Lord", "Bible Way Churches", etc.
A Igreja "Bible Way Church of our Lord Jesus Christ
Uorld Wide" nasceu, se~undo

história relatada no "Official

Directory Rules and Re~ulations"

(1962), durante a Conferencia

Ministerial Nacional dos Pentecostais entre 25 e 29 de setembro de
1957.

R maioria desses ~rupos reli~iosos foram criados na década de

1960, onde juntos possuiam 750 mi I adeptos.

Esses movimentos

rei igiosos coincidiram com os movimentos pol iticos e sociais, a
partir da decada de 50 e 60. que reinvindicavam

os direitos civis

dos negros americanos.

o

grupo por mim estudado pertence a grupos rei iRiosos que

tem como especificidade

o fato de pertencerem a um culto pentecostal

n

O

de negros. De uma certa forma, podemos dizer que este grupo
re I"!QIOSO .pOSSUI, uma

11

narrativa etnlca,
'"

11
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ri_5 memuros
L
.l
uesta

comunidade criam e recriam uma IIcultura rei igiosall, onde uórios
aspectos dssa cultura 350 inventados: uma I inguagem comum. uma
maneira de se vestir, uma moral, um relacionamento

entre seus

membros muito intenso} uma valorizaçao muito grande do aspecto
economico

individual e do grupo rei igio3o. ete.

A congregaç50 dos 'Bible-Ways' tem a maioria de suas
igrejas no Estado da Uirginia (Centro e Horte) e em Washigton O,C,
Central izei meus estudos em uma determinada

igreja no Uirginio e

através de seus membros participei de eventos rei igiosos em outros
igrejas que pertencem a mesma congregaçao,
A IIBible Wa4 Church of Gal ileell fica situada numa pequena
vi Ia no municipio de Fluvanna. Estado da Uiriqinia,
se auto-denominam
que

11

Os crentes que

IIBible Wayll se consideram pentecostais

nasceram d e novo

11

'C 'h
' t lons},
l
"'
\ Dorn agaln
. ris

{li'

e cristõos

_AI' greJa d e

Fluvanna é uma pequena Igreja rural, mas seus membros n50 pertecem
somente a esta órea.

A maioria dêles vem da cidade mais próxima,

Charlottesui Ile. Esta Igreja possui poucos membros. embora a
comunidade dos IIBible Waysll seja bastante ampla. abrangendo óreas
que võo do Horte da Uirgina} Washington DC até a cidade de Nova
York.

Essa Igrejas. todas eias de negros. relacionam-se

intensamente em termos rei igiosos

J

conferências

culturais e econômicos,

As

seloriais e nacionais s50 real izadas anualmente e

existe um controle bem central izado da Igreja Matriz em Washinqton

De

com relaçfio as outras pequenas

igrejas.

de uma igr~ja visitar a outra, participando
convI. d a d o especla. I etc.

lJ.181tel
..
. varias
,.

Assim} sempre acontece
do ser~iço como

.Igrejas
.
" B .Ib I e-·a~s
1J " na

Uirginia e em Washington onde haviam membros de outras igrejas
presentes.

As pequenas igrejas sfio quase que em sua maioria de

grupos fami Iiares com algumas pessoas da comunidade.
A igreja se local iza num prédio alugado pelo próprio
pastor e ele mesmo é responsóvel pela sua manutenç5o.
as igrejas ajudam-se entre si financeiramente
inicio durante a instalaç50 da igreja.

No entanto}

e principalmente

no

A "Bible Way Church of

Gal ilee" fica situada no antigo prédio que pertencia aos Correios
desta vi Ia em Fluvanna. Os outros prédios desta pequena vi Ia s50
também bastante antigos e decadentes.
Esta imagem de "decadência" é percebida principalmente
porque, segundo os crentes, a cidade foi atingida em 1984 por uma
grande enchente.

Esta pequena vi Ia, que foi anti~amente co~itada

para ser a capital do Estado da Uiriginia} possui também outros
centros rei igiosos: uma igreja catól ica, uma episcopal e uma
batista.

o

pastor Charles e sua esposa Rosetta podem ser

. I'oqlcamente. descPIl t os como pertencen t es a'I c asse me'd'Ia negra
SOCIO

americana.

Ele ê um pintor de paredes e ela tem um emprego p~bl ico.

Os outros membros da iqreia
~ . podem ser considerados

também de ciasse

média e outros vem das camadas mais baixas da populaç50 negra do
pais.

Esta igreja possui um n~mero irreqular entre 20 e 25 membros}
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mas somente 15 frequentam regularmante os serviços.

~ interessante

colocar Que existe qrande mobil idade entre essas igrejas} onde as
relações pessoais desempenham um papel muito forte.

Pessoas que

frequentam uma igreja Bible Uay podem passar a frequentar outra.
Hum tfpico 'serviço' de dominqo existem vórios
seguimentos} pelo qual o pastor bem como os outros membros da igreja
participam.
serviço

Com qualquer n~mero de participantes eles iniciam o
Existem regras para cada parte do 'serviço'.

Ho

entanto} comparando com outras igrejas protestantes} os 'Bible Uays"
têm por característica estenderem-se em seus 'sermões', nos
testemunhos e também nas canções e orações indefinidamente.

Sem me

atar demasiadamente em cada uma dessas sessões. é importante colocar
neste trabalho que é através da palavra, bem como dos gestos
corporais e da m~sica, que os pentecostais negros se comunicam.

O

'dom da palavra' é fundamental. mas ele vem junto a uma ênfase muito
forte nos movimentos do corpo e na m~sica.
As regras durante o 'serviço' podem ser alteradas se um
dos membros "receber" o Espfrito Santo.

Eles podem entõo "falar em

Iinguas" e assim o ritmo do 'serviço' pode mudar completamente.
.,
O esse mo d·'01 e usua I o ' serviço

seguidas.

,.
h oras
se pro I ongar por varias

O 'serviço' pode até se estender durante uórias horas}

porque eles estõo "se divertindo muito".

Oe uma certa forma, o

serviço' de domingo de uma igreja "Bible Uay" me lembrou muito as
seções de umbanda e candomblé do Brasi I. Como os "Bible Uays", as
seçoes de um terreiro de umbanda sõo também muito longas podendo
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durar toda uma noite e terminar só pela manh5.
I eva a prO$segulrem com o
I

!'

serviço

J

Ü assunto que os
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I.
e sempre o de. f a I ar soure
a
'"

necessidade de "ser salvo" e de "nascer de novo",
Retomando algumas partes do 'serviço', o testemunho é uma
parte muito importante, ~ quando o crente revela aos outros crentes
e até aos nõo 'salvos' seu comprometimento com deus e com a

congregaç50.

Através do testemunho o crente se converte e convence

os outros de sua crença.

Segundo a antropóloga Susan Harding

(198?)} o testemunho é um dos momentos em que a conuers50
ritualmente ocorre,

A verdadeira quest50 sobre conuers50, segundo

esta autora, é como a ordem sobrenatural (a existencia de deus, a
,
ic do esplrlto
"
experlenCla
santo, etc.-', se t orma "rea I" , " con heCI'd"o
" experlmen
.
t ad o " por pessoas,

~egundo Har d iIng, e, a palavra

t»

•

U

J

do

,

Espirito Santo", os ensinamentos de Jesus Cristo (gospel) falada,
escrita, ouvida e I ida que converte os protestantes ortodoxos
(fundamentalistas),

Eu acrescentaria ainda a expressõo corporal e a

muslca como fatores muito importantes na convers50 dos crentes.

~

através dos testemunho e pelo serm50 que os crentes 'falam os
ensinamentos',

Basicamente, o serm50 é a oraçao formal endereçada a

um corpo de crentes feita por um pastor ordenado em

serviços' de

IgroeJas.
De uma maneira em geroal, o serom5o e mais foromalenquanto
os testemunhos s50 roealizados de uma forma mais informal entroe os
croentes e os n50 crentes.

No caso dos Bible-Ua4s. no entanto, tanto

os testemunhos quanto os sermões se davam informalmente.

Ü

serom50

podia durar maIs de uma hora, principalmente Quando o assunto era
algum acontecimento relacionado as pessoas da igreja.

O pastor

sempre relacionava, durante o serviço, a história de cristo ao
cotidiano dos crentes.

Assuntos como assassinato de pessoas,

problemas de drogas, assuntos internacionais estavam sempre em
pauta.

Uórios desses assuntos estavam I igados diretamente a

condiçõo social dos negros.

O problema das droqas entre os negros,

crime, protituiçao e gravidez de jovens negras eram sempre
discutidos durante os testemunhos e sermões.

Sempre as pessoas

ouviam falar ou teriam passado por alguma dessas situações.

Todas

essas situações eram contadas com bastante dramaticidade mas ao
mesmo tempo com bastante ironia.

O objetivo de colocar essas

situações t60 próximas dos crentes era a conversao.
pentecostal iamo é uma atitude diória e interminauel.

Converter-se ao
A converaõo

segue os crentes durante toda a sua vida.
Além dos "Bible Ways" se caracterizarem por estenderem
seus

serviços

cotidiano, eles

na igreja indefinidamente} pessoalmente no seu
reai izam tudo de maneira bem complicada aos olhos,

por exemplo, de um protestante branco americano.

Sempre que safamos

para a igreja aos domingos nunca seguiamos direto para 16 e alguma
cOIsa nos detinha na casa do pastor ou tinhamos que apanhar alguem
ou os planos eram totalmente modificados na ultima hora.
e sua fami I ia estavam sempre atrasados.

O pastor

Do meu ponto de vista, eles

pareciam muito 'compl icados' e 'enrolados'.

Se o hor6rio fixado na

porta da igreja era para começar a escola bfbl ica as onze horas e o

1.3

serviço

ao meio dia, isso nunca acontecia.

Sempre chegóvamos

tarde! mas.nada disso era percebido ou tinha alguma importancia. A
ênfase estava nas relações entre as pessoas e entre as pessoas e a
igreja.

o

esti 10 nararrativo dos 'Bible-Uays'! segundo meu ponto

de vista, n50 era 'compl icado' somente em relaç50 ds tarefas com a
Igreja.

De uma maneira em geral! a vida deles parecia bastante

compl icada.

H50 se parecia em nada com a 'praticidade' do esti 10

protestante branco.

Tudo era muito discutido e falado entre eles e!

as vezes, eu tinha a sensaç50 de que eles estavam bri~ando entre si,
mas percebia que era só uma maneira de se relacionarem.

A minha

condiç50 de pesquisadora estran~eira foi bastante úti I para perceber
este ponto.

Uma outra pesquisadora jó havia entrevistado o pastor e

visitado a igreja! mas eu obtive] de uma maneira em geral} mais
acesso ao grupo, na medida em que a primeira antropóloga era
americana e branca.
America do Sul.

Eu era considerada branca! mas estrangeira da

Era como se eu estivesse um pouco fora do jogo

racial que hó entre negros e brancos naquela sociedade.

Acredito

que minha presença foi muito bem aceita, mesmo entre as outras
.
I

gre J. as 'B' I b'I e- lJ·ays ' . Fui muitas vezes chamada de 'irm5' por eles,

e ser uma' irm5' significa ser aceita como parte do igreja} mesmo
sendo em outros momentos considerada 'catól ica'. A minha relaçõo
com os "Bible-Uays" n50 era só de aceitaç50 e muitas vezes eles
cobravam de mim que eu me convertesse ao pentecostal ismo. Mas essa
cobrança n50 era feita expl feitamente! na medida em que a eonvers5o
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ao pentecostal ismo depende basicamente de um movimento interior,
pessoal daquele que se quer converter.

Depende de-um encontro do

'n50 salvo' com deus, de uma conversa com deus.

A seguir, vou

trabalhar a quest50 da convers50 entre os 'Bible-Ua~s"

2. Harrativas e testemunhos sobre a conversõo pelo
Espirito Santo: problema étnico-rei igioso

o

testemunho é uma das formas Que as pessoas usam para se

converter ó igreja "Bible Uay".

Os processo de conversõo para os

"Bible-Uays" estó Iigado diretamente ds questões mais gerais da
crlaçao de uma subjetividade étnica e racial.

Foi durante uma

entrevista com o pastor Charles e outra com sua esposa Rosetta, da
igreja 'Bible-Ua~' de Fluvanna} que discutimos esses pontos.
A história de vida do pastor Charles é narrada
primeiramente a partir de sua relaç50 com a igreja batista.

Essa

relaç50 se dó por motivos tami Iiares e portanto por 'tradiçao'.

O

partor Charles foi batista porque sua familia jó pertencia a esta
seita e era natural que ele a seg~isse.

Ho entanto} ser batista nao

siqnificava realmente ser rei igioso, significava apenas 'ter uma
rei igiõo'} 'ir a igreja'.

Ser batista era uma questõo de famil ia,

nõo exi

ia um re I enuoluimento

com esta rei Igi50.
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Segundo

Ehur- I es: 1 '

"My molher rei igion and my father rei igion were Baptist
denomination,

and that was on!y because of her mother roas a Baptist

J

they wanted to haue a tradition just 'hanging down'.

And for a

whi le I was a Baptist, just attended to a Baptist Church and neuer
was total Iy enuolued in it, and then when I reach a certain age
didn't hciue no minds to chureh at ai I.
because

was raised In church.

choice,

just stop 90ln9 to church.

we were really smal I, and

just went to chureh
became a man, I made my own

Dnce

Uhen I attended sunday school

you really

didn't get nothlng out of the

sunday schoo I, 1t was more Iike go i ng out o f trad it 1on , it was
fami Iy tradition, every sunday you go sunday school.

And it ia ai I

right as long as you 90 sunday school the4 didn't mind, they dind't
care what you went to chureh ar not".
O pastor Charles descreve seu relacionamento

com a

iqreja batista como parte da tradiç50 fami Iiar das famil ias negras.
H50 se tirava nada dessa tradiç50, as pessoas frequentavam a igreja
porque foram criadas para frequentó-Ia.

Para Rosetta, esposa do

pastor, ser batista é também porte da "tradiç50", é um costume de
sua famil ia e siqnifico apenas um "nome":
"Baptists people are more or less a tradition nome, you
know, everybody say wel I "I 'm Baptist".

1 A~ tt,,-,:t!H~~r·
i';:Õê~.abaixe
Er,gl isr. " .

~êgUêrrl aI

gUIM:; do~

~Ot'lvêrl,;:õê~do

.=:halTlt1do"81 eek

!}

Ser batista para Rosetta faz parte do seu próprio
crescimento enquanto criança, mas n50 necessóriamente
voce seja uma pessoa de igreja.

quer dizer que

Rosetta era levada por sua avó para

a escola dominical, mas isso n50 signifiçava que ela entendia o que
estava fazendo ló :
"Uhen I was a 1ittle girl I remember going to church, or
been taken to church by my grand-mother and just sitting on the
bench hours of the time, and not real Iy understanding
real significant of going to church.

U

"

exacly the

I was raised by my

grandmother and she never talked about rei igion, just go to church
and le never uent euery sunday t
time

.hurch. Ue went nine Itens of the

going to church, and even if they didn't go to church they send

kids to sunday school, I mean, you know - but not really

knowing

why, not real iy knowing why they go to church."

O pastor Charles lembra também que quando era criança
costumava frequentar uma escola dominical batista:
"Sunday school is to be taught the bible, the scriptures}
you know, and I think it la3t about an hour} then after that, you go
back home, ok.

Bul when I come to be a man I left the house and I

work} you know, then
years old.
U

go to church

unti I I reach the aqe of 26

And 'am' the Lord 3poke to me one day and just told me

go t o C hUt'CII~" •.. "
A mulher do pastor fala da importancia do batismo para se

pertencer a uma rei iqi50.

Ela descreve sua experiencia de ser
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batizada na rei igiõo batista e de como o batismo era considerado

um

grande eveMto social para todas as crianças e suas· famil ias:
"I was born in Kingston,

Jamaica, but I was brought here

mhen I was a very smal I chi Id, and I don't knom if mas 6 or 5 or B,
! .

but problably

mas around 6, mhen I first came here.

remember my grandmother

taking us to church, ,,"

Sut I do

"", I .had an aunt

that was almost the same age I was, a~d she, .. we were more or less
! ike sisters rather than aunt and niece, you know,

50 these things

stays out of my mind and I remember when we mere smal I also, you
k.noe, be
i
bot
e mq
a ii zeo., Ii t was more

OP

I ess I'k"
I .e

i
exc it t Ing
euen t" ,

because 01 I the Iittle girls just Iine up and even go to the beaut~
shop and get theip hair done to go down in the watep!

You knom lt

was r-ec lly si IIy and r-lamaused to make us ..ai I the Iitt le gi lr-s and
boys had to have wh ite on, you know, and Iine up apound t he ...

and

•...
e been
they go domn one by one, not r-eul lq knou in!~ 'JJhyIJJelIJe
batized ..only knou j ng uhen ~ou get 12 yeaps old !Jou are suposed to
be bot ized ... " " ...By 12.. it
don't understand

"s

not be f ope . But Iot s o f ch iIdr-en

the real significance

baptized mhen I mas 11 or 17

Df being baptized.

I was

/

But I haue been baptized nom agaln in

Jesus name ..because back then, you knoID, IDe mere, we belong to the
Baptist Church and we just bel ieve in when me get 12 years old we
baptized

J

30mething

Iike a tradition

peal ize the real significance
~ interessante
a noç50 do significado

thing.

Sut nom I really

of being baptized".

dizep ent50 que para o pastop e sua esposa

do batismo só vem depois de adulto,

A
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criança nõo tem condiçõo de perceber o "verdadeiro significado do
batismo".

ESSQ

noçõo do "verdadeiro siqnificado d6 batismo" só e

atingido com a experiência de deus} que vem com a convers50 ao
pentecostal ismo.

Para o pastor Charles e sua esposa a Igreja

batista é tudo aqui io o que eles se opõem.

~ pelo negoçõo da igreja

batista que os 5i Ibe-Uays se afirmam enquanto crentes e enquanto
seres humanos.

Os batistas, segundo os "Bible-Uays" nõo têm nenhuma

moral e nõo sabem o "verdadeiro significado da palavra de deus":
"Bopt i st i5 not , I don t knou hOll.l
you soy it ... Ves,
1

the!~ ope not r-eo l lu sepiously} they are pude

I.td

th theip fpiends ..

the4 molest ..you know - and people peally have no minds to do what
they llJantto do ehen you'pe Baptist

...

they ape not mopal minded}

not Iike the4 ape when you are Pentecostal
peal significance

- you been thought the

of God! the word Df God, real Iy digesting the word

of god and peal ly been 5pirit fi Iled - you know, and then, and
that's when the Holy Ghost come in and the spirit of god tel I you he did pass to 40U what to do."
Por outro lado, para Rosetta nao importa o nome Que as
pessoas dõo ó sua pel igiõo} mas sim se você tem "o espipito pepleto
.' . t o san.o
t" :
com o esplPI

"And nou, 1'm not go ing to say thot a II the Bapt ist
people ape not fi Iled with the ppecious gift of the Holy Ghost ..
because I can't say that, you know - some people ape 8aptist they
say they ape Baptist - put it's only a name, I mean ..because people
sepapate themselues, god does't separate uso

Vou know we haue the
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... to sa~ that we are Cathol ic or we are Baptist or Pentecostal

or

Methodist or whatever, put it's ai I man made labels, you know,
because if you are a true chi Id of god it doesn't real Iy matter, the
name doesn't matter, you know - but I said if you are going to be a
Baptist or a Methodist or whateuer, be a Holy Ghost fi Iled Cathoi lc,
or be a Holy Ghost fi Iled Baptlst or a

Methodist! because that is

the only thing that's 90in9 to keep you, that's to keep' in power so you can have the spirit of god".
O pastor Charles se opõe tambem aos batistas por pregarem
uma moral Que n50 seguem:
"I had watch baptist churches and other organizatians
denominations
preaches

and I knowa

lot of preaches that cal I themselues

.... They was doing just as bad as sameone, worst as

someone who knows.

What they were doing. they were doing undercouer

whi le the members wi II do it open.
rlRn t ) you ~now ...
,

and

I

I,

And I know that this is not

••

A Questõo da conversõo ao pentecostal ismo veio
gradualmente

na vida do pastor (harles e veio através de sua famll ia

e também através de sua esposa que jó vinha frequentando a igreja
pentecostal

durante algum tempo:
"My mother, she stayed in Baltimore for a whi le, so I

think that is where

she qol firsl to a penlecostal

church and then

she Rot 'hook up' with Charlottesvi Ile Church of Jesus Christ (Bible
-Wa4 church).

M4 mother, my sister and my wife, the4 were 'way out

foot', they were at the pentecostal

just before I was.

B~ that time
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---

1 was·sti I 1 not in church.

~~-----------

They were going to church already for

four or five years, they were coming in and out Df the pentecostal
chur-ch" .

Mas foi principalmente

através de uma conversa com deus

que o pastor se voltou para a igreja e para o pentecostalismo:
"I

wonlt 'hook up' with no church} not even think b~ no

And then, IJJhenthe lord had to I d me to go to chur-ch, I just

chur-ch ,

went to chupch.

He speaks to me, just I ike 11m speaking to you!

But his voice is not a scare voice, his voice is faml I lar..~ou know
is him - but if that IS a voice that IS unfami I iar to ~ou and that
you dont

I

knou uho it i s .. IS not t he Lor-d, that i s the dev i I talking

to you and that uoice can be uery confused at time ..because the
devi I can set you up and make you think is god".
Chaples entõo conta que só esteve pronto para ser
batizado quando parou de fazer muitas coisas que nõo eram
compótlvels

com sua nova situaçõo:
"Before I went to chupch my mothep, tryed to get me to

come In to be baptized, and I said I was not ready to be baptized,
because
replaced.

felt that god was not the type of person that could be
And I know in myself that I was not ready to ..you know

J

pejoice' from the wopld and stop doing lots of things
And I just told ! wonlt be no hypocrite ...

was doing.

u

Para Rosetta I igar-se ao pentecostal ismo exigiu também
uma mudança total no esti 10 de vida Que vinha levando com seu marido
até entõo.

Segundo ela:
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" ... before I married Charles it was just Iike a
tradition thlng to go to church and people roilI dress up in their
finest clothes and you real Iy don't know wh~.

I mean. ~ou know why

~ou gOlng to church, you know that this ls the thing to do} you
know} simply because this
church ... "

IS

the way you were ralsed to come up into

"When we have got married. we used to haue •. I mean. we

called a "bal I", we used to haue friends on weekends to· drink and to
smoke and just haue a good time ..."

R03ettQ diz entao Que foi através de Char!es Que ela
modificou seu comportamento

e pôde ser 'salva'.

estaua nesta época freqüentando

No entanto. ela Ja

a igreja pentecostal:

"But after that point me didn't knom what saued mas. me
mere just sinners - saued by grace, I mean, you know. me meren't
saued. me mere just out there.

M~ husband was the one that. he

didn't knom mhat mas happening to him} you know. and I IDas the one
thet really Iiked to dress up in the long dresses, in

long blouses

and go to party and dance. and I thought that he Iiked the same
things to.

Then he started saying that 'god was real Iy morking with

him! working in his Ilfe'. and he dind't understand what IDOS going
on and I didn't understand what was going on too. I thought
something was wrong

with him. you know. he started saying that he

didn't want to go to the dancings and to parties and things Iike
that -

50.

of course

wanted to be with him so I wanled to do whet

pleased him. and after we real Iy started going to church".
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Mas para ambos os entrevistados
verdadeiro

significado

a ser conquistado
anteriormente,

2.3

chegar a perceber "o

do espirito de deus" ã um caminho muito longo

e requer abandonar a vida que se tinha
Rosetta diz que seu marido deixou de levar a vida

que Ieuovu:
"Charles didn't real Iy understand what was hoppening to
In 1973 an 1974 he stopped goin9 to parties and dancing and

him,
things,

After that we Joined the church in Charlottesvi I le and me

started going to bible classes",
Só ent60 ela esteve pronta para receber o espírito de

deus e e na Bibl ia que se encontra esse espírito:
"Uhen I carne into the real knowledge of truth ..and that
was problabl~ around 1973 when I started going to the church here In
Charlottesvi I le and going to Bible classes

studying the bible as

J

such and real Iy knowing what requirements

are by god

J

god tel Is you

in the bible exuc lq uhot to do ..you knou, it i s up to us to
f O.II

01.1.1", ""Th""_.

r:

to us to foi low.
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But, am ... , I real Iy come to know god when

started studying the "word" .. I mean real Iy studyind the word and
IDanting more out of I ife - it's a yearning for more knowledge

J

know

J

and I knew that was something missing

you

in my life and I

th i nk ..."
Para Rosetta alguma cOisa estava faltando em sua vida e
iSSO

dependia da sua relaç60 com deus} o seu entendimento

dependia disto:

da vida

but I sti II knew that something was mlsslng in our

"

Iife and

real ized that I had chi Idren and that was something

misslng,

mean. it is a void in your Iife if you don't have christ

- and some people search for this I mean, their entire Iife and they
don't understand

why and what it is that is missing

in their Iife

and, you know. this is Iike a hunger ... and you have ai I these
eart~ly material things, is just Iike this rich people,' you know,
they have ai I these material things anything that they want, but
sti II they are unhappy and} you know} I felt that there was more
that I wanted".

o

pastor Charles e sua esposa tive~am conversões ao

pentecostal ismo bastante diferentes!

mas ambos retrataram

mudança muito grande em suas vidas.

Se o pastor Charles falou

diretamente

uma

com deus e obteve resposta. sua esposa 'recebeu o

espirito de deus' depois de uma longa espera.

Segundo Rosetta:

"I wanted to receive the Hol~ Ghost. I wanted the spirit
of god in our Iife.

And the day, the night that I received the gift

Df the Hol4 Ghost it was wonderful I...

I was at the church. and I

was waiting for him for the Hol~ spirit for a lonR...

...we waited}

you know that's just our costume to get on your knees and I bel leve
in my hear

J

that the 9ift of the Holy spirit was waitinR for me to

just to open my heart and receiue

it ..."

Tudo então se torna diferente e nouo para aqueles que
recebem o 'espirito santo~:

,euerything becomes different, euerything

n"

is new.

Vou don't want to do, or go or say the things that you used to say it'8 just I ike being a new person, you know, because you are selfconscious of the way you speak to others, your whole approach is
different and it's a fact that you haue the Holy Ghost to lead and
guide you and that's basicly what is ai I about, you kno~, what's the
spirit of god

,

ID
~

!t

.

Rosetta afirma Que se tornou uma pessoa diferente Quando
recebeu o "espirito santo" e que sua relaçõo com as outras pessoas
também mudaram.

Uocê pode reconhecer Quem tem e quem nao tem o

"espirito de deus" e que sua missõo é trazer as

pessoas até cristo:

" ..,you can recognize the people that are not on christ
and is a different between your brothers and sisters In christ.
know that you are my sister in christ.

And euen though you haue not

had the spirit of god in your I ife! god IS conditioning you for
great work in your I ife.

I real 14 bel ieue that. ( ...)

what is ai I about - brinR others to christ.

And that's

lhat's what god had

miasioned us to do: "Go out and get others aoula to come into him
and be saued" ,

Conclusõo:

Em um estudo sobre a que8taO do "outro" e sobre diferença
e discriminaçao,

Bhabha (1991)

afirma que embora exista o desejo da

original idade nas relações entre as pessoas, ela estó sempre sendo
ameaçada pelas diferenças de raça, cor e cultura.

Ao negar-se o

jogo da diferença (que a negaçõo através do outro permite), cria-se
um problema para a representaçõo do sujeito em termos psiquicos e
sociais.
Ho caso dos uBible-Uaysu, existe em primeiro lugar uma
neqaçõo em relaçõo ds outras rei igiões nõo-pentecostais
especialmente em relaçõo aos batistas.
:3 I.

mp I esmen t e um " nome,"

.,. " .
uma "t.paid'Iç:ao

termos étnicos e raciais.

e

Estes sõo considerados como
Em seguida, hó a negaçõo em

Os pentecostais se diferenciam das outras

rei igiões, principalmente dos batistas, e se diferenciam também
porque sao negros.

A partir das narrativas do pastor e de sua

esposa, fica caracterizada toda uma trajetória de mudança, de
procura de uma "identidade".
expulsõo da diferença.

Esta subjetividade é criada pela

Para Bhabha

J

"sempre se colocaró o problema

da diferença em termos daqui 10 que se encontra entre palas préestabelecidos

'naturais', preto e branco, com todas as suas

ramificações ..." (Bhabha 1991 :195).

Mas essa diferença só vai ser

encontrada no momento da presença, na afirmaçõo dos pentecostais
enquanto negros e enquanto pentecostais.

Logo depois eles v50

.. r
t
procurar ou t ras GITerenças
que os f aça novamen~e
presença.

Assim, a estrutura narrativa pentecostal nõo é produzida
a partir de um centro e com uma lóqica especifica} mas a partir dos
intervalos, pela negaçõo.

Através dos testemunhos e portanto na

conversõo ao pentecostal ísmo, Que nunca se completa, os crentes

-----

--

--------

26

estõo sempre fazendo e refazendo sua cultura e sua crença.

Seguindo

o discurso do pastor e de sua esposa, podemos perceber que eles
estõo sempre expulsando a instabi I idade, a incoerência, a diferença
para fora de sua subjetividade de negros e pentecostais.

Negam,

aSSim, que êles, enquanto pentecostais negros, também têm uma
"t r-aulçao
-11
n
(embora afirmem que só os batistas a possuam); que também
LV

êles sõo um "nome" (embora afirmem que só os batistas o sejam).

~

através dêste processo de jogar a diferença para fora de si mesmos e
desse modo constituir fronteiras fortemente dei imitadas entre
pentecostais e batistas que se produz uma subjetividade-a qual seró
perdida novamente.

Segundo Bhabha, "Assumir qualquer posiçõo

especifica, dentro de sua forma discursiva especifica, em uma dada
conjuntura histórica ser a portanto sempre problemótico - ser a o
local da permanência e da fantasia" (1991 :195).
ameaça da heterogeneidade

Existe sempre a

de outras posições que habitam o próprio

discurso do sujeito.
Em termos comparativos, muitos estudos jó exploraram a
· uas
.J
t-...
ques_ao

11

..
re I"""
açoes rac!alS

JJ

t t americano
.
.
no con_ex_o
e br-cs
rosli l elro.

No entanto, o que estou sugerindo aqui é tratar narrativas
pentecostais no Brasi I e nos Estados Unidos n50 como duas
total idades supostamente estóveis, coerentes e pré-existentes,
como uma serie de efeitos resultantes dos processos de

11

mas

Invençao

I

.,-",

fi

(Uagner 1981) de auto-imaqens pessoais e coletivas por parte de
coletividades

identificados com o pentecostalismo.

Sendo essas

coletividades pentecostais de maioria negra nos Estados Unidos e de

27

o

uma boa parte de negros também no Brasi I, essa criaçõo de uma autoimagem também passaria pela "inuençõo" das classificações de cõr,
A antropóloga Karen Blu, em seu "lhe Lumbee Problem"
(19HO), trabalha as categorias "raça" e "etnicidade" e como esses
termos sõo usados nos Estados Unidos,

Para ela! o termo

"etnicidade" ficou mais em moda a partir dos anos 60 entre cfrculos
leigos e entre os cientistas sociais, que uêm isto como um aspecto
i
pOSIi t_IUO

.,. d as "J I'den t lIdodes"
' e co I e t iluas dos
na cons t ruçao
aues pessoais

J'a o t ermo

,ln d'IUI 'duos em Jogo,
'

n

raça

11

t raz uma cono t ocõ
açao on d e

existe a domin8ncia hierórquica uma cor sobre a outra,

Isto quer

dizer que existe no esquema racial uma predomin8ncia da cor branca
sobre a cor negra,

Em relaçõo aos negros, os brancos sõo dominantes

nõo sbmente em termos economicos e pol fticos, mas os atributos
físicos também produzem sua superioridade,

A partir da mudança do

esquema "racial" para o "étnico" o quadro se torna mais complexo,
Inicialmente eram os "negros" e os "brancos", mas depois outros
grupos se tornaram também etnicos.
impl icações

Assim, segundo Blu, as

dessa mudança (raça para etoia) s50 importantes para a

construç50 de identidade dos próprios grupos,

Segundo ela,

"símbolos neRatiuos" tornam-se "simbolos positivos",

Assim, segundo

esta autora, os símbolos ligados õ pele branca n50 necessariamente
t_ornam-se indese
In eseJQUelS,
í

desejóueis também.

,

'b 10I os da pe I e neRra pouem passar a
mas os sim
...I

Assim, ser neRro enquanto parte de uma raça e

indesejóuel e considerado

inferior. mas enquanto parte de um grupo

c

étn ico é boa, na med i da em Que faz por-t e de um

qr-upo

cceso, Que é

visto como ativo e anula as desvantagens de seu status de minopia.
As pelações entpe etnia e pel igiõo pefopçam, no caso
amepicano ..os gpupos negpos.

Em seu liuro "A Hation of Behauers"

(1976)..Maptin Mapty tpabalha justamente com essa pelaçõo entre
etnicidade, côr e rei igiõo.

Segundo este autop ..o problema do

século XX é um ppoblema da cõr ..das relações entre as "raças humanas
mais escuras e as mais clapas".

Segundo Marty ..a etnicidade topnou-

se nos Estados Unidos ..poP volta de 1960..a estrutupa e o esqueleto
da pel igiõo.

Assim, uórios fenômenos Que nõo epam considepados

fenomenos rei igiosos passaram a sep a paptir de entõo.

Assim,

"rei igiõo étnica" faz parte de um duplo peptencimento: de um lado
uma pessoa pode sep pentecostal e também pertencep a uma pel iqiõo de
negros.

O Que papece pouco conuincente nas formulações de Marty é

sua estpatégia de encontrar uma identidade especifica .. intpinseca ós
pel igiões.

Segundo êle ..os negros de agopa ppocupariam reuivep ..em

suas rei igiões, mitos e ritos de um passado rupal em busca de uma
autenticidade perdida.

Segundo Marty, a igpeja urbana restaurou

esti Ias esquecidos e até pepudiados, Que agopa sepvem como afirmaçõo
de negpitude.

Hó nas afirmações de Marty uma procupa de um

essencial ismo, alguma coisa perdida: a "imediaticidade da crença"
("immediacy of bel lef").

Segundo êle, se nos nõo podemos uiver "os

grandes simbolos do passado", podemos tep uma segunda "naiveté"
através da cpitica.

Existe uma verdade nas crenças originais Que

sõo revividas mais tarde através da critica.

Exemplo disso seria os

29

negros americanos} que uao buscar em crenças do passado! afirmações
para sua identidade no presente.

Assim, para narty, é uól ido

associar símbolos étnicos a símbolos rei igiosos.
De acordo com que foi sugerido no inicio desta
cone

I usõo, os

n

sim bo I os religIosos
."

I

I

I

11

e

11

i
.. podem ser tratados
eêt nnlcos

como parte de narrativas que estão sempre sendo renovadas pela
diferença.

Essa diferença é sempre expulsa pelos proprios crentes

para fora de SI para criarem uma uma subjetividade.

Esse processo é

interminóvel na produção desta subjetividade enquanto negros e
enquanto pentecostais.

Na medida em que as fronteiras entre o

étnico e o rei igioso são desconstruidas,

podemos pensar as

estratégias de permanente e interminóuel conversão rei igiosa por
parte dos pentecostais negros como uma estratégica simultanea de
concersõo étnica.

A expu!sõo das diferenças para fora de uma

subjetividade rei igiosa ocorre também nos limites de uma
subjetividade étnica.
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