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RESUMO
SOUZA, Priscila Vieira. Comunicação, Modernidade, Religião: relações culturais na
história e produção do Centro Áudio Visual Evangélico - CAVE (1951-1971). Rio de
Janeiro, 2014. Tese (Doutorado em Comunicação). Escola de Comunicação,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
Dois eixos principais compõem essa tese. O primeiro elabora o quadro teórico através de
duas hipóteses culturais – uma trabalhada como pressuposto e outra formulada como
questão enfrentada diretamente na pesquisa. O pressuposto refere-se à história do
pensamento ocidental e sua dupla origem, grega e judaica, de que deriva a percepção de
uma tensão constante entre fé e razão nos fundamentos da cultura. A segunda hipótese
coloca em questão a modernidade em sua relação com o religioso, enfocando o tema da
secularização como fundamental para compreender as dinâmicas que criaram o espaço
público, destinando a fé à dimensão privada; e também a ‘reentrada’ do religioso nos
espaços modernamente tidos como públicos. Essa hipótese desdobra-se em uma pergunta
sobre a comunicação, especificamente as relações da comunicação social com o espaço
público moderno e os processos secularizadores. Tais questões compõem o primeiro eixo,
sobre o qual o segundo se movimenta. Descrever e analisar a história e produção do
Centro Áudio Visual Evangélico (CAVE) é o principal objetivo do segundo eixo da
pesquisa. As análises históricas e de mídia são realizadas a partir do contexto histórico
cultural, tendo o quadro teórico como perspectiva de fundo. Para tanto, a abordagem da
história do protestantismo no Brasil fez-se necessária, em movimento de fechar o foco
das questões culturais amplas, para o contexto e o caso específico estudado. O CAVE foi
uma organização ecumênica protestante que produziu diferentes tipos de mídia religiosa
no período de 1951 a 1971, tais como LPs, programas radiofônicos e filmes fixos –
eslaides, transparências e diapositivos. A descrição histórica realizada abarca os vinte
anos de funcionamento da organização e prossegue para análise dos filmes fixos. O
corpus documental da pesquisa, inédito, é composto pelo conjunto abrigado pelo Centro
de Memória Metodista (CMM), na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP),
cidade de São Bernardo do Campo, SP. Compuseram a pesquisa as etapas de organização
do arquivo; digitalização parcial dos documentos; descrição histórica a partir de
documentos institucionais; análises a partir de documentos institucionais; análise da
produção. Os resultados procuram articular a experiência do CAVE à história do grupo
que o gerenciava, os protestantes históricos, tendo como perspectiva o conjunto de
questões teóricas formuladas como quadro teórico analítico da pesquisa.
Palavras chave: Comunicação. Modernidade. Religião. História do protestantismo.
CAVE.

ABSTRACT
SOUZA, Priscila Vieira. Communication, Modernity, Religion: a cultural analysis of
the history and production of the Audio-Visual Evangelical Centre – CAVE (1951-1971).
Rio de Janeiro. PhD Dissertation in Communication and Culture – School of
Communication, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014
This dissertation is divided in two parts. The first formulates the theoretical framework
of the research from two cultural hypotheses – one developed as a background
formulation, and the other developed as a prima facie issue for the research. The
background formulation is that of the history of western philosophy and its double origin,
Greek and Jewish, from which comes forth the permanent tension between faith and
reason in the foundations of western culture. The second hypothesis faces questions on
the relation between Modernity and the Religion, focusing on the theme of Secularization
as a fundamental one to understand the dynamics that were able to create the public
sphere, relegating faith to the private dimension of existence; as well as the ‘re-entry’ of
religion in the modern public sphere. This hypothesis then turns to a question over
communication, specifically, on what could be the relation between the very notion of
social communication, the modern public sphere and the process of secularization. These
hypothesis and questions raised over the first part of this research are the axis on which
the second part will develop. To describe and analyze the history and production of the
Audio-Visual Evangelical Centre (CAVE) is the aim of the second part of this dissertation.
The theoretical framework established in the first part, works as a backstage for the
cultural, historical and media analysis developed on the second. In order to achieve that,
it was necessary to start from the history of Protestantism in Brazil, moving from the
broader questions over religion and culture, to a specific context, from which a case study
approach could be possible. CAVE was an ecumenical protestant organization that
produced many different kinds of religious media between 1951 and 1971, such as Long
Plays (LPs), radio program, and reversal film – slides, transparencies and dispositive. The
historical research developed describes the organizational framework of CAVE – over a
20 years period – and from there, follows an analysis of its products and production
process. This is the first research to analyze CAVE’s archives, as collected by the
Methodist Memorial Centre (CMM), in the Methodist University of Sao Paulo (UMESP),
in the city of São Bernardo do Campo, SP. They have never been studied or made
available to researchers or public until now. The research on CAVE’s archive was
developed gradually, on the following stages: organization of archive; partial
digitalization of documents; historical description from institutional documents; analysis
of products and production. The final results of this research show that CAVE’s
experience is an important part of the history of Protestantism in Brazil, and that from its
analysis it is possible to undertake the broader set of questions previously established as
the theoretical framework of this research.
Key Words: Communication and Media. Modernity. Religion. History of Protestantism.
CAVE.
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Introdução
A igreja na praça, dezenas de prédios com placas de igrejas diversas, monumentos,
procissões em datas específicas, objetos ritualísticos em esquinas e cruzamentos enchem
de religiosidade grandes e pequenas cidades brasileiras. Os sinais da fé aparecem aos
olhos de um observador, em caminhada despretensiosa pelas ruas. Sinas visuais e sonoros
dela também se espalham por ambientes midiáticos. Basta zapear a televisão, a qualquer
hora do dia, para encontrar programas religiosos. Sintonizar o rádio revela o mesmo: há
canais com totalidade de programação religiosa. Na internet facilmente encontram-se
sites, blogs, notícias, formas diversas de expressão. E não se trata de algo tipicamente
brasileiro. A religião está no cotidiano de diferentes lugares ao redor do mundo – e mesmo
do mundo ocidental, em regiões que experimentaram a secularização em intensidade.
Peter Berger, sociólogo que estuda o tema desde os anos cinquenta do século XX, afirmou
em texto escrito na virada para o século XXI: "o mundo hoje (...) é tão ferozmente
religioso quanto antes, e até mais em certos lugares" (BERGER, 2001, p.10).

A presença da religião no mundo atual provoca inúmeras questões para o
pensamento contemporâneo e, por outro lado, o simples fato de as evidências desta
realidade gerarem questionamentos em níveis culturais, políticos, sociais integra o
contexto, ou seja, o religioso e os modos de percebê-lo são, ambos, historicamente
circunscritos. Assim sendo, a pesquisa apresentada insere-se em tal temática, a partir da
intersecção entre estudos das grandes áreas de Comunicação, Religião e História. O
trabalho estruturou-se em um conjunto de hipóteses, das quais se desdobram questões
genéricas e específicas, que articulam as diferentes áreas envolvidas e movem-se entre
perspectivas macro e micro culturais.
Há uma hipótese cultural abrangente, formulada por Marcio Tavares D’Amaral,
cujo estudo a autora tem acompanhado nos últimos sete anos e que é, ao mesmo tempo,
o mais genérico e o ponto de partida teórico-reflexivo – por isso, para fins de organizar a
estrutura, é considerada como pressuposto. Um primeiro fechamento, que faz um corte
temporal e temático, constitui a segunda hipótese cultural – essa formulada propriamente
pela autora e para essa pesquisa – que motivou as questões específicas. Esta última
desdobra-se em uma questão comunicacional, o que representa um segundo fechamento
em relação às primeiras considerações. As três formulações – hipótese pressuposto,
hipótese motivadora e seu desdobramento – compõem um conjunto de hipóteses amplas,
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cujo propósito é a constituição de um quadro histórico-cultural, a conjuntura em que
foram elaboradas questões, práticas de pesquisa e análises específicas. Constituído tal
quadro de fundo, a pesquisa moveu-se para o recorte pontual, a escolha de uma
experiência de comunicação a ser estudada e do grupo nela implicado, portanto, o Centro
Áudio Visual Evangélico1, o CAVE, que foi organizado e gerenciado pelos protestantes
históricos brasileiros e funcionou entre os anos de 1951 a 1971. A partir dos primeiros
contatos com os documentos que seriam analisados, formularam-se duas questões
específicas, concernentes ao grupo que dirigiu o CAVE. A análise do corpo documental
buscou, então, responder aos problemas advindos desse recorte, retomando as reflexões
teóricas do quadro histórico-cultural. A ilustração abaixo apresenta visualmente essa
estrutura, que certamente ficará mais clara a partir de sua descrição conceitual.

Quadro 1 - Estrutura da pesquisa

Hipótese 1 - pressuposto
Hipótese 2 - motivadora

Quadro histórico-cultural

Hipótese 2 - desdobramento

Estudos empíricos – corpo documental

Descrição histórica;

(CAVE – protestantismo histórico)

Análises

1
Questões específicas
2
Fonte: elaboração própria

1

A grafia da palavra audiovisual sofreu alterações de quando registrou-se o nome do CAVE para a
atualidade. Nesse trabalho, ela parece grafada do modo como a organização utilizou, integrando seu nome
e sigla, quando se referir ao nome próprio. A ortografia deve ser de acordo às normas atuais em todas as
outras ocasiões.
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Para melhor compreensão das hipóteses, cabe esclarecer pressupostos conceituais
e posicionamentos que influenciaram tanto as análises empreendidas quanto a formulação
das hipóteses e questões específicas. Assim, compreende-se modernidade como um
movimento sociocultural e, sobretudo, de pensamento, que gerou profundas
transformações, especialmente nas sociedades ocidentais, mas afetou praticamente todo
o mundo, se considerado como condicionante para a atual forma de globalização. Ainda
em relação à modernidade, o pressuposto inclui a percepção da contemporaneidade como
momento do vigor de mudanças que podem ser identificadas ora como reforço de ideias
modernos, ora como negação desses traços e busca por formas diferenciadas de cultura –
de viver, expressar, sentir, constituir sociedade. Por cultura compreende-se dinâmica
social, noção e não conceito, definido e fechado. Enquanto noção remete tanto ao campo
simbólico, às mentalidades e referências em curso em um período temporal, quanto aos
modos de organização e produção social; está implícito, contudo, que estas dimensões
não são distintas, ou seja, há relação intrínseca entre mentalidades e referências,
organização e produção. Há, ainda, na noção de cultura, historicidade. Esta percepção
implica, portanto, a possibilidade de contar a história destas mudanças, observar suas
nuances, distanciamentos e aproximações quando se comparam diferentes períodos.
Assimila-se, em relação a tais questões, o trabalho empreendido por Márcio
Tavares d’Amaral, que propõe ser a filosofia a narradora da história (2010, p.358).
Contudo, não fala em filosofia como disciplina, mas especialmente como ‘atitude’:
“sobretudo, conjunto de saberes, poderes, práticas e instituições movidos pelo espanto
infantil da pergunta o que é” (Idem) – para usar a palavras do autor,
Uma pergunta de insuperável simplicidade. Nenhuma, parece, toca tanto tudo
quanto esta. É, portanto, a mais radical das perguntas. Por isso, sua prática, a
filosofia, na sua derivada radicalidade, tem o direito originário de narrar. A
história da filosofia é o exercício desse direito. (AMARAL, 2010, p.7)

Procuramos adotar, portanto, o escopo da filosofia, como “atitude”. Assim, a composição
teórica do trabalho define-se pela transdisciplinaridade, agregando textos, de diferentes
áreas, que contribuem para responder o “o que é” de algo que figura nos interesses da
pesquisa.

Preparado, assim, o terreno, passa-se a apresentar a hipótese 1, tomada por
pressuposto, por se tratar de questão demasiado abrangente e, de fato, ponto de partida
para o desenvolvimento do trabalho. Trata-se de uma formulação de Amaral, segundo a
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qual os deslocamentos empreendidos pelas mudanças genericamente chamadas de
‘modernidade’ e de ‘contemporaneidade’ são vislumbrados através das formulações do
pensamento ocidental e podem ser apreendidos na história desse pensamento. O autor
propõe que
(...) a compreensão da nossa história, inclusive, sobretudo, a do nosso ‘pósmoderno’, só se deixará penetrar quando e se olharmos para o grande
acontecimento, toscamente datável do século II d.C., que foi a confusão entre
essa fonte grega e a fonte judaica, ambas constitutivas da cultura ocidental
(...). (AMARAL, 2009, p.15).

Sendo assim, a cultura propriamente ocidental não é apenas grega, mas possui
conjuntamente o veio judaico sendo, portanto, cristã. Amaral (2009, p.16) adverte que,
quando fala-se a palavra cristã não deve-se pensar apenas em religião, mas também em
“valores, modos de pensar e partilhar o real, jeitos de arranjar comunidades, um certo
universalismo, um gosto de transcendência, uma preferência histórica”; o que pode ser
apresentado como modos de organizar, elaborar e compreender a experiência humana.
Uma das formas de expressão desta “con-junção” é a relação – por isso, também tensão
– entre fé e razão.
É evidente que se apresenta aqui uma versão simplificada e sintética do trabalho
que tem se desenvolvido ao longo de onze anos2. Convém, no entanto, ter em mente a
proposta de que os conflitos entre fé e razão estão presentes em toda a história do
Ocidente; e ainda que essa hipótese – palavra usada aqui no sentido de não se consolidar
como teoria por se tratar de cultura e passível de questionamentos, interpretações etc –
influenciou fortemente as construções que se apresentam nesse texto. Além das questões
concernentes aos termos fé e razão, detém-se da formulação de Amaral a percepção
histórica da cultura. Fundamental, ela aparece tanto no desenvolvimento dos amplos
temas teóricos quanto nas análises específicas. Outra noção que figura na base é a de
modernidade – trabalhada exatamente no escopo do fundamento histórico. E a partir de
tais noções, a modernidade pode ser compreendida como um movimento histórico de
sobreposição da razão à fé. Como a religião ocupa o centro da pesquisa realizada, a
modernidade é pensada em sua relação com o religioso, em termos de secularização.

2

A hipótese sobre a Cultura Ocidental motivou um curso permanente e aberto na Escola de Comunicação
da UFRJ, ministrado por Marcio Tavares d’Amaral, que iniciou em 2002 e prossegue semestralmente,
acompanhando a história da filosofia desde os pré-socráticos até o século XX, à procura dos deslocamentos
nos pensamento de cada período. Também motiva projetos de pesquisa – como o recente História-FilosofiaReligião –, conferências, simpósios e reflexões do Programa de Estudos Avançados – IDEA.
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Colocada a primeira hipótese, convém ainda desenvolver alguns pontos
fundamentais para a composição do quadro teórico, que são apresentados conjuntamente
a fatos que corroboram e ajudam a compreender interpretações e definições de
perspectiva. Esse desenvolvimento, espera-se, também revela reflexões realizadas na
elaboração da segunda hipótese cultural.

O movimento que culminou na cultura moderna, do Renascimento ao século XIX,
caminhou no sentido da distinção entre público e privado e da retirada radical da religião
do espaço público. De fato, os processos modernizadores foram acompanhados pelo
declínio religioso concreto – com enfraquecimento das instituições religiosas e
esvaziamento das igrejas -, especialmente na Europa. Tais fatos, agregados a uma
ideologia de modernização do mundo, levou pensadores a afirmarem que o destino da
religião era o desaparecimento. A supervalorização do homem, da razão, da ciência ou,
nos termos do pensador canadense Charles Taylor (2010), a possibilidade de um
humanismo exclusivo, empurrou a dimensão da fé para setores restritos da vida social –
com proporções e nuances diferenciadas em cada contexto. Aliás, segundo o antropólogo
Emerson Giumbelli (2004, p.48), desde o século XVIII cultivou-se a imagem de que o
Ocidente anunciava o ‘fim da religião’. A formação dos Estados nacionais é uma marca
socioinstitucional distintiva dessa perspectiva, mesmo experimentado de modos
diferentes em contextos diversos, como o secularismo social x religião estatal em países
europeus (Alemanha, Inglaterra) ou a diversidade religiosa social x estado laico (Estados
Unidos). Na experiência brasileira, a questão foi alvo de disputa e conflitos,
especialmente a partir do século XIX, quando grupos protestantes e liberais passaram a
lutar pela declaração do Estado laico. Contudo, o ideal de racionalidade em oposição à
crença religiosa não chegou a consumar-se plenamente e, na segunda metade do século
XX, percebeu-se exatamente o contrário: não apenas as antigas instituições religiosas
permaneceram, mas principalmente outras formas religiosas surgiram e crescem de modo
surpreendente. Giumbelli, na mesma direção do já citado Berger, apresenta em seus
estudos3 o quanto esse horizonte está distante do século XXI.

3

Emerson Giumbelli estuda questões relacionadas à laicidade, como ideal moderno, e fatos/ dados
contemporâneos. Alguns de seus textos sobre isso são: Fronteiras da laicidade. Rev. bras. Ci. Soc., Jun
2012, vol.27, no.79, p.205-208; Religião, Estado, modernidade: notas a propósito de fatos provisórios.
Estud. av., Dez 2004, vol.18, no.52, p.47-62; A presença do religioso no espaço público: modalidades no
Brasil. Relig. soc., 2008, vol.28, no.2, p.80-10.
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Eventos que assumiram dimensões globais indicam a complexificação da questão
na contemporaneidade, tais como o debate sobre o uso de símbolos religiosos nas escolas
francesas – iniciado pelo uso do véu islâmico –, e o atentado de 11 de setembro, que
marcou o início do século XXI. No primeiro, houve a prevalência do discurso moderno
sobre laicidade e, na França, a proibição do uso do véu; no segundo, o ato foi construído
em torno de uma cosmovisão religiosa de tal forma que a guerra “antiterrorismo” foi
tratada por alguns como um conflito dessa natureza. No cenário brasileiro, a questão
recebe contornos específicos. Por exemplo, a pesquisadora Magali Cunha (2007a)
percebe o surgimento de uma cultura híbrida, a 'cultura gospel', que conjuga traços do
meio evangélico brasileiro com a cultura do consumo, mercadológica. Nesses casos, a
mídia tornou-se elemento fundamental para constituir um segmento de mercado,
revestido por linguagem própria e por determinados estilo de vida e comportamento. Tais
grupos são socialmente visíveis através do intenso uso da mídia que, em alguns casos,
associa-se a um projeto político4.
Por outro lado, é intrigante que existam segmentos, certamente menores, que
constroem caminhos outros de inserção e visibilidade social. Há organizações
evangélicas, por exemplo, que atuam na defesa e promoção de direitos, e em conselhos
de discussão/ elaboração/ proposição de políticas públicas, ligados ao poder executivo.
Este é o caso da Rede Evangélica Nacional de Assistência Social - Renas, que é membro
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar – Consea; e da Rede Fale de Defesa de
Direitos e da Rede Ecumênica de Juventude – Reju, ambas ativas no Conselho Nacional
de Juventude - Conjuve. Neste último conselho, a Pastoral da Juventude, da Igreja
Católica, também possui assento. A atuação política destes grupos, mais progressistas,
gera uma nova necessidade: a de distinção entre diferentes segmentos evangélicos. Mas
não se trata apenas de distinguir entre o grande grupo protestante, mas de firmar
identidade nos meios de participação política. Esta identidade é, ao mesmo tempo,
religiosa e política. Este contexto – a possibilidade dele – por si só, pode indicar mudanças
em andamento na cultura e sociedade, características das relações entre fé e espaço
público ou apenas fé e sociedade. Ou seja, atualmente, observa-se não apenas a entrada

4

São exemplos de pesquisas sobre essa questão: CONRADO, Flavio. Cidadãos do Reino de Deus:
representações, práticas e estratégias eleitorais. 1998. 119 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e
Antropologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998. E também: MACHADO, Maria das Dores Campos. Política
e religião: a participação dos evangélicos nas eleições. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
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em cena de atores religiosos diversos dos que tradicionalmente buscaram visibilidade,
como também diferentes estratégias de atuação nos espaços que excedem os contornos
privados da fé.
Fatos coletados aqui e ali, como apresentamos acima, revelam que os intercâmbios
entre mídia e religião tornam-se, no contexto das transformações culturais do final do
século XX e início do XXI, cada vez mais complexos e de limites progressivamente
menos definidos. A inserção religiosa na mídia pode ser compreendida como
interrrelacional, pressupondo que não apenas a mídia interfere nas práticas religiosas, mas
também a presença da religião no espaço midiático altera as relações próprias desta esfera.
Assim, considerando a fluidez dos campos sociais na contemporaneidade e a ampliação
da ambiência midiática – e sua simbiose com as mais diversas áreas – na teia social, a
interferência ou participação religiosa se daria inevitavelmente em dimensões mais
amplas da sociedade. Neste sentido, a mera presença da religião no campo midiático pode
representar disputa por espaço na esfera pública.
Para além de um olhar moderno que poderia sugerir que em tais fenômenos a
religião invade dimensões que não lhe são próprias, propõe-se que a inserção religiosa na
mídia indica para e contribui com novos rearranjos do espaço público e das relações entre
fé e razão, no escopo das transformações culturais do século XX e início do XXI.
Enquanto local de visibilidade e construção de traços socioculturais, o campo midiático
revela e elabora estas relações, configurando-se ele mesmo como integrante da
complexidade do que vem a ser este espaço e do que se compreende como lugar do
público, especialmente a partir de meados do século passado.

Considerando os pressupostos e fundamentos primários enunciados e os fatos e
análises apresentados acima – que indicam mudanças nas relações entre religião,
sociedade, comunicação –, enuncia-se a segunda hipótese cultural: propõe-se que tenha
se instituído na modernidade e se encontre em transformação na época contemporânea
um largo movimento cultural, que passa pela formação da noção de público, distinta de
privado, e culmina em transformações dessa própria noção. O recorte considera que até a
modernidade a religião abrangia o todo social, fundamentando a construção da sociedade,
da cultura, das relações entre indivíduos, da formação de comunidades. Para trazer um
termo da sociologia, o religioso desempenhava papel encompassador. Aos poucos, essa
função é questionada, a princípio lentamente e, por fim, mudanças socioculturais radicais
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trazem novas possibilidades de sociabilidade, fora do religioso, que perde seu anterior
papel de coesão. Este movimento desperta um ideal de divisão de espaços público e
privado, deslocando fé e religião para a vida familiar, individual e valorizando o público
como lugar de construção e definição da sociedade, com uma racionalidade específica
legítima, a ciência, a objetividade. Talvez este projeto não tenha se completado, mas
certamente afetou em profundidade as sociedades ocidentais e seus desenvolvimentos. O
movimento que compõe a hipótese avança para um segundo momento, composto por
novas mudanças ocorridas durante o século XX, especialmente em sua segunda metade,
que transformaram a noção moderna de espaço público, mesmo em lugares em que ele
não chegou a se consolidar plenamente, como possivelmente seja o caso da experiência
brasileira. As mudanças se deram tanto no nível da possibilidade dele, das condições de
sua existência, quanto de suas formas de vigorar, e de seu conteúdo, por assim dizer.
O desdobramento dessa segunda hipótese estabelece a relação com a
comunicação, criando uma questão sobre a mídia. Considera-se que a comunicação
acompanha a sociedade e a cultura, sendo constituída conforme as demandas e as
possibilidades de cada contexto. Propõe-se, então, que a modernidade, ao gerar um lugar
social e culturalmente inédito para a religião – ou seja, em seus processos de secularização
e distinção entre público e privado – cria as condições de emergência da comunicação
social. Para tanto, supõe-se forte entrelaçamento entre comunicação social e espaço
público e com a própria secularização. As considerações a seguir procuram apresentar
mais detalhadamente o ponto em que as primeiras suposições da hipótese se desdobram
na questão comunicacional.
Em descrição genealógica da “nossa era secular”, Taylor (2010) argumenta que
processos de secularização e de separação entre público e privado formaram-se dentro da
religião, em grupos que buscavam e viviam reformas espirituais. Considerado o papel
encompassador da religião, de fato não havia socialmente outro lugar de que essas e
quaisquer propostas pudessem surgir. As reformas religiosas, que abrigavam uma noção
individualizada da fé, culminaram na Reforma Protestante, portanto, na cisão da Igreja da
época. A Reforma empreendeu, conforme descreve Taylor, uma “campanha de
desencantamento”. Isto é, uma nova percepção da realidade que procurava “libertar” as
pessoas do mundo das influências mágicas, de espíritos, demônios, objetos, lugares. As
consequências do desencantamento foram ambíguas: o sagrado, enquanto mistério e
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mística, foi reduzido; ao mesmo tempo, ampliou-se o espaço do sagrado enquanto
associado a uma nova racionalidade, mais próxima dos desenvolvimentos modernos.
Outra consequência é o deslocamento do “centro de gravidade da vida religiosa”,
pois o poder de Deus, na concepção mais individualizada e menos ritualizada da fé, deixa
de operar a partir de sacramentais ou lugares sagrados. De certa forma, isto significa
quebra da distinção entre sagrado e profano: “para os salvos, Deus santifica em todo lugar,
por isso também na nossa vida diária, nosso trabalho, nosso casamento e assim por diante"
(TAYLOR, 2010, p.103). Então, se o salvo vive o sagrado em todo o tempo e em todo
lugar, todos as dimensões da vida são sagradas e, por isso, devem ser ordenadas a partir
de uma percepção religiosa. Contudo, diferente do que havia até então, este ordenamento
não significa que todos sejam membros da igreja ou, principalmente, que todos sejam
salvos – porque esta questão, a partir daquele momento, é individual. Por isso, embora o
ordenamento da totalidade da vida seja um projeto com motivações religiosas, não se trata
de um empreendimento da religião, no sentido de salvação e devoção.
Seria, portanto, nesta direção que se desenvolve a distinção entre público e
privado. E, neste sentido, talvez ela seja uma maneira de resolver o problema de uma
sociedade ordenada, cujo ordenamento é fabricado por vias religiosas, mas em que nem
todos são salvos, pessoas de fé. A distinção teria, assim, um duplo sentido: 1) organizar
a vida religiosa em uma sociedade secular, no sentido em que essa sociedade agora abriga
salvos e não-salvos e esta é uma questão pessoal; 2) e, principalmente, organizar a vida
não-religiosa (pública) em uma sociedade cujo ordenamento é divino, apesar de nem
todos crerem ou estarem destinados a viverem como salvos.
Uma vez existindo a distinção, a possibilidade de separar a dimensão da fé da vida
social, o espaço público desenvolve-se junto a outras mudanças em curso, ao próprio
pensamento moderno. Afinal, configura-se como o lugar da racionalidade científica, da
objetividade e da política. Quando a sociedade já não precisa de um ordenamento que
seja a partir do religioso, ainda que posto como uma proposta secular, torna-se, também,
lugar ausente de religião e de fé. Neste ponto, a fé já deixou de ser uma questão universal
– há a possibilidade de salvos e não-salvos, conforme os movimentos de reforma
religiosa; contudo, a verdade, ou, pelo menos, o verdadeiro prossegue universal e
necessário. Se a religião, a fé, é válida para uns e não para outros, ela não pode mais
conter a verdade, que precisa ser válida para todos. O espaço público passa a ser, então,
o lugar da verdade.

25

Isto tem efeitos sociais de grandes proporções, já que altera as hierarquias e, no
contexto da comunicação, desloca a voz que importa ouvir. O papel encompassador da
religião garantia ao clero um lugar de destaque e poder na sociedade. De certa forma, a
cisão entre religioso e público questiona também este lugar e desloca este poder de
decisão, de construção da verdade. O público passa a ser esse local, em disputa, já que
não se trata de algo bem definido, cujos membros possam ser identificados, contados,
apontados. Seria este, portanto, um espaço de mediação. Neste sentido, para falar, não é
mais necessário preparo religioso, votos e outorga de alguma autoridade que garante que
aquilo que se fala seja uma verdade divina, um ressoar ou a própria voz de Deus. Coerente
com o novo momento, surgem especialistas, com formação secular, que são os que devem
ser ouvidos; depois, os que devem informar, com objetividade, imparcialidade, através de
critérios verificáveis. E se há verdade, ela precisa ser dita. Ou ainda, se a verdade se
constitui no público, é necessário que as propostas circulem, há um espaço de disputa,
conflito, construção através de tensões e discordâncias. Afinal, se não se trata mais de
uma ordem superior que diz o verdadeiro aos homens, é possível questionar.
O desdobramento da segunda hipótese corta exatamente este ponto de seu
desenvolvimento, propondo que o espaço público moderno é condição para o surgimento
da comunicação social, primeiro através da imprensa e, no século XX, das tecnologias
que produzem a comunicação de massa e, na atualidade, a internet. Todas essas
tecnologias implicariam – e estão implicadas – em mudanças sociais na noção de público,
na configuração desse espaço. E, portanto, nestas mudanças que a religião seria trazida,
pela e para a comunicação. Então, ela volta, de certa forma, para o público, mas não para
aquele espaço público da razão; para o espaço público midiático e midiatizado composto,
talvez, mais por visibilidade do que por racionalidade; provavelmente aberto a
subjetividades, construções identitárias, imagens e outros elementos além da razão
científica e objetiva.
Em relação à primeira hipótese, considerada também o pano de fundo das demais
questões apresentadas, formação e possíveis mudanças no espaço público apresentam-se
como movimentos e deslocamentos dos dois veios culturais, grego e judaico, nas formas
de sua expressão nos conflitos entre fé e razão. Em relação a esse pressuposto, pretendese perceber se e como, no contexto das mudanças culturais que têm sido chamadas pósmodernas, é possível identificar novas configurações da tensão entre fé e razão e,
considerando a experiência moderna de cisão, novos rearranjos do espaço público – agora
compreendido a partir da noção de visibilidade.
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O quadro teórico desta tese é composto, portanto, por duas hipóteses culturais
amplas que, ao serem expostas, exigiram o esclarecimento de pressupostos e perspectivas
adotadas na pesquisa. Há uma relação de fechamento temporal e dimensional entre as
hipóteses e especialmente entre a segunda e seu desdobramento – que são o foco principal
do trabalho. Assim, do ponto de vista da primeira hipótese, que considera a história do
pensamento no Ocidente, a emergência da noção cindida de espaços público e privado
pode ser compreendida como parte das tensões entre fé e razão. Disso, a segunda hipótese
atenta para a formação e transformações da noção de espaço público – o que
potencialmente abrange desde o período do Renascimento até a contemporaneidade. Já o
desdobramento apresentado, que mira as relações com a comunicação, pode ser
localizado entre o fim do século XIX, fortemente o século XX e até os dias atuais.
Inicialmente, considera-se espaço público amplamente para depois focalizar as
tecnologias, práticas e relações que compreendem a comunicação social, elegendo o
século XX como lugar privilegiado, em que as propostas modernas são colocadas em
xeque. Tendo em vista todo o quadro, a formulação de um espaço em que a fé e a religião
estão ausentes representa a sobreposição da razão à fé. Neste sentido específico, os novos
movimentos religiosos podem ser pensados como retorno do religioso, não no sentido de
uma repetição cultural do papel da religião. Disto a intuição de que temos, nessas relações,
indícios de profundas mudanças culturais e sociais em curso na contemporaneidade. Para
facilitar a compreensão do conjunto de hipóteses e questões que integram o quadro teórico
e histórico-cultural, elaboramos quadro ilustrativo das questões (Quadro 2), impresso na
página seguinte.

Apresentado o quadro teórico, passa-se a exposição das questões enfrentadas na
definição do corpo documental da pesquisa e do desenvolvimento, a partir deste, de
problemas específicos. No processo de estabelecer a pesquisa empírica, a primeira
necessidade foi a busca por um campo em que a teoria articulada pudesse, ao mesmo
tempo, ser colocada em xeque e funcionar como perspectiva. A expectativa era que a
observação e análise empíricas fornecessem não apenas elementos apresentados na
discussão teórica, mas também revelassem modos de relação entre eles, a partir da
verificação em um caso concreto. Ou seja, esperava-se não somente que o debate teórico
realizado fornecesse subsídios à análise, mas que ele também pudesse se transformar
durante a realização do trabalho – expectativas que são avaliadas nas conclusões gerais.

Modernidade/ Secularização

Mundo “encantado”

Fonte: elaboração própria

Contemporaneidade

Novos arranjos: FÉ e RAZÃO

Transformações das noções
de público e privado

Privado - Fé

Público - Razão

Hipótese cultural 2 (motivadora)

Relações entre FÉ e RAZÃO - História
do Ocidente

Hipótese cultural 1 (pressuposto) –

Comunicação social

Voz divina

Desdobramento:
questão
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Quadro 2 - Estrutura da pesquisa: quadro teórico
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Na fase de estudos e pesquisas exploratórias, encontramos o conjunto de
documentos do CAVE, mantidos pelo Centro de Memória Metodista (CMM), na
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), na cidade de São Bernardo do Campo,
São Paulo. A princípio, o fato de se tratar de documentação recentemente reunida e inédita
já tornava o conjunto merecedor de pesquisa. Decidiu-se, então, realizar uma etapa de
aproximação a afim de reconhecer os tipos de documentos ali preservados e considerar a
adequação entre as questões teóricas em estudo – bastante amplas historicamente, como
apresentou-se acima – e a análise de uma história e produção específicas. A principal
característica que tornou esse trabalho possível foi o fato de que a pesquisa sobre o CAVE
insere-se na mesma intersecção das hipóteses culturais do trabalho, ComunicaçãoReligião-História. Como o problema teórico geral perpassa um longo período histórico,
uma pesquisa de arquivo que abarcasse inteiramente o recorte temporal não teria
viabilidade. Assim, o CAVE representava um fechamento temporal relevante para
viabilizar o trabalho. Considerou-se ainda que, apesar de abrangerem grandes períodos,
as questões teóricas recaem fortemente sobre o século XX, especialmente considerando
o pressuposto de que há mudanças em vigor na atualidade, que têm suas raízes na segunda
metade daquele século e a hipótese de que a noção de espaço público alterou-se na esteira
de tais transformações. Assim, o período de funcionamento do CAVE mostrou-se, a
princípio, privilegiado, já que abarca as décadas de 1950 e 1960 – período com muitas
mudanças culturais em curso, de maneira geral em todo o mundo e uma série de eventos
políticos, sociais e históricos no país. A relação entre o CAVE e as questões amplas foram
trabalhadas através de deslocamentos de quadros históricos: a história institucional e a
produção do CAVE são analisadas considerando aspectos da história do grupo que
compunha a organização, ou seja, os protestantes brasileiros. Os movimentos entre
organização específica e grupo que ela se insere são reveladores de traços que podem ser
encontrados – em forma de continuidade ou de ruptura – nas questões mais amplas, que
envolvem o pensamento, a cultura moderna e contemporânea e períodos históricos
maiores. Portanto, a opção pelo corpo documental exigiu a inclusão de aspectos da
história do protestantismo e dos protestantes no Brasil na estrutura do trabalho – como
uma forma de transição entre as questões históricas amplas e o objeto específico.
Além do enquadramento histórico, que se mostrou interessante, outras vantagens
da pesquisa sobre o CAVE foram a institucionalidade e representatividade –
características inicialmente em questão e que melhor se definiram na construção histórica
através de documentos (apresentados no Capítulo 3). O CAVE foi um projeto protestante,
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ecumênico, ligado formalmente à Confederação Evangélica do Brasil (CEB) e que se
organizava como uma associação em que membros tinham direito a votar e de integrarem,
através da eleição, a diretoria. Durante a pesquisa, essas questões ressurgiram, mas a
princípio a preocupação em manter o sistema associativo e a administração representativa
tornava a organização um foco interessante para a percepção e análise do grupo que, ao
formá-la, era ao mesmo tempo por ela representado. Outro ponto importante foi a
capilaridade – os produtos estavam à disposição de qualquer igreja ou organização
evangélica em todas as regiões do país. Sabe-se que projeções de filmes fixos foram
realizadas no interior, em regiões que ainda não conheciam a televisão – é provável que
não poucas vezes o primeiro contato de pessoas com projeção de imagens tenha sido
através de produtos caveanos5.
Considerou-se, ainda, a adequação às questões voltadas à comunicação. O CAVE
foi uma organização formada por igrejas e instituições evangélicas que produziu variados
tipos de mídia – programas de rádio, impressos, eslaides, diafilmes, filmes em película e
chegou a fabricar projetores – durante os anos de 1951 a 1971. Houve uma sobrevida até
o início da década de 1990, mas com mudanças significativas na administração,
representatividade e propostas de produção. A mera existência de tal entidade já a coloca
como uma experiência específica que carrega, potencialmente, noções de visibilidade ou
de visualidade – nesse sentido, chama a atenção a quantidade de imagens presentes no
conjunto de documentos. A escolha pelo CAVE privilegiou a intuição – construída a
partir de pesquisa anterior6 – de que o espaço público, na contemporaneidade, está ligado
à visibilidade de modo geral, ou seja, mesmo àquelas propostas não voltadas às questões
consideradas públicas modernamente. Dessa forma, as estratégias de visibilidade que
escapam à grande mídia também poderiam implicar de alguma forma no público.

5

Durante a realização da pesquisa, a autora compartilhou informações sobre seus estudos suas redes
relacionamentos pessoais. Surpreendentemente, encontrou pessoas que lembravam do CAVE assim que o
nome era mencionado e que eram capazes de recordar nome e imagens de produtos encontrados dentre os
documentos do CMM. As projeções em cidades do interior foram mencionadas em uma ou duas dessas
conversas. De fato, os projetores fabricados pelo CAVE permitiam ligar o equipamento à bateria de
automóvel, possibilitando a projeção até mesmo em localidades em que não havia fornecimento de energia
elétrica.
6
Refere-se à pesquisa desenvolvida durante o mestrado, no mesmo Programa, finalizada em 2010: Entre o
Claustro e o Portal: análise da inserção na Internet de mosteiros da Congregação Beneditina do Brasil e
suas implicações culturais na contemporaneidade (2010). Dissertação (Mestrado em Comunicação e
Cultura – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.
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A pesquisa em arquivo motivou, então, duas questões específicas, que passam pela
história e produção caveanas e se dirigem ao grupo empreendedor da organização. Ainda
durante as etapas exploratórias percebeu-se que a maior parte da produção de mídia tinha
como objetivo a evangelização e expansão do protestantismo no país. O CAVE realizou
também produtos com finalidade educativa, para além dos grupos religiosos – há registros
de um relacionado à saúde e outro para alfabetização – no entanto, a princípio, nada
indicava que essa fosse a ênfase. Nos primeiros contatos, portanto, a relação entre o grupo
que o CAVE representava e a sociedade ampla se mostrava timidamente na mídia
produzida: ela aparecia, mas pouco e opaca. Contudo, a pouca ênfase poderia figurar um
tipo característico de relação, que se encaixa em uma forma determinada de pensar a
sociedade e a participação – ou não participação – do grupo nela.

Assim, a primeira questão específica diz respeito ao grupo que compunha a
organização – os protestantes históricos brasileiros e sua forma de compreender-se
socialmente. Pergunta-se que tipo de visibilidade o grupo construía através do CAVE –
considerando que um projeto tenha essa implicação. Seria tal visibilidade compatível com
uma noção secularizada de sociedade, no sentido de consolidar separações entre religião
e outras dimensões sociais? Tal problematização remete aos vínculos históricos do
protestantismo que, em geral, possui fortes vínculos com projetos de sociedades
seculares. Essa percepção fundamenta-se na obra de Taylor, que aponta os movimentos
de reformas religiosas como origem de elementos de secularização que, associados a
outros aspectos sociais e culturais, culminaram no declínio da religião durante os séculos
XVIII e XIX. Tais movimentos podem ser identificados durante o período medieval, com
propostas de radicalização da espiritualidade, individuação e expansão das práticas
devocionais para todos. Apesar de haver séculos de distanciamento entre estes
movimentos e da Reforma Protestante e a chegada do protestantismo ao Brasil, é possível
afirmar que alguns desses traços ainda vigoravam nos grupos que implantaram as diversas
denominações no país. Especialmente considerando que a maioria dos missionários que
atuaram no Brasil eram norte-americanos e trouxeram, portanto, uma ideia de sociedade
secular nos moldes de sua própria cultura. Até mesmo porque, no início, lutavam por um
Estado laico no Brasil, em detrimento da relação oficial entre o Estado e a Igreja Católica.
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Neste contexto, é provável que os protestantes históricos defendessem a separação
entre público e privado7, com a fé sendo restrita aos espaços íntimos, sem implicações
formais, legais. Dada as circunstâncias, esta era também uma forma de defender maior
liberdade para os protestantes. Assim, as estratégias de influência social deste grupo –
afinal, precisam de visibilidade para expandir – seriam a educação e a mídia e esta última,
preferencialmente, sem abordagem diretamente política, mais voltada para o
evangelismo. Portanto, talvez não haja nesses grupos – especificamente no CAVE – uma
estratégia política; mas certamente há estratégias de visibilidade, até porque existe um
projeto de expansão. Essa questão incluiu o tema da iconoclastia e seu desenvolvimento
no trabalho. Houve uma percepção inicial da relação entre protestantes e iconoclastia e,
especificamente no contexto brasileiro, a resistência dos evangélicos a imagens. Contudo,
ao formar uma organização de mídia, o grupo produziu grande quantidade de audiovisual.
Assim, sentiu-se a necessidade de enfrentar o tema, o que foi realizado em estudo
ensaístico sobre iconoclastia que tenta capturar que tipo de relação com a imagem foi
proposta pelos protestantes históricos naquele momento – ao menos pelo grupo envolvido
no CAVE.
A segunda questão específica refere-se à história da mídia protestante evangélica
no Brasil. A maior parte das pesquisas sobre mídia e religião no país enfoca os novos
movimentos religiosos – basicamente neopentecostais, originados no protestantismo, e
católicos carismáticos. Uma questão, especialmente sobre os protestantes, seria o que
aconteceu com as denominações históricas, que chegaram ao país no século XIX e
investiram na produção de mídia – são três jornais, ainda no século XIX; ingressaram nas
rádios, gravaram LPs; criaram uma indústria gráfica, com Bíblias, revistas, material
didático para as Escolas Dominicais, livros devocionais e teológicos, folhetos, hinários;
além de toda a produção do CAVE. O que aconteceu que, no século XXI, quando ligamos

7

Em um primeiro contato com edições do Expositor Cristão da primeira metade do século XX, nos arquivos do CMM,
percebeu-se que a publicação era bastante voltada para o público interno – o que, possivelmente era o direcionamento
das demais publicações no país. Um fato especificamente chamou a atenção. O primeiro pastor evangélico a ocupar
cargo eletivo federal, como deputado, foi redator responsável pelo jornal. Guaracy Silveira participou da constituinte
de 1934. O curioso é que, em janeiro daquele ano, ele faz uma edição especial sobre a questão religiosa na Constituinte.
Na edição seguinte, outra pessoa escreve um texto justificando a edição anterior. E na próxima edição, Guaracy se
despede da redação do jornal. Na sequência, a Igreja elege outro redator. Guaracy continua contribuindo para o jornal,
através de textos sobre departamento de missões e retornou à função de editor, anos mais tarde. É possível perceber
que nas fases em que ele está no jornal, há uma secção, "Varias", com notas sobre fatos da política internacional, coisas
que estão acontecendo no país e temas políticos e econômicos de modo geral. Fatos como este indicam certo
distanciamento da Igreja com questões políticas. Ainda que membros pudessem se envolver, a Igreja,
institucionalmente, aparentemente não tinha essa disposição.
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a televisão, por exemplo, a mídia religiosa evangélica é majoritariamente produzida e
veiculada pelas novas denominações?

- Comunicação, religião, história: pesquisa em intersecção
A construção do trabalho na intersecção de áreas – Comunicação-ReligiãoHistória – colocou o desafio da transdisciplinariedade e, portanto, da construção
metodológica reflexiva e consciente. O primeiro passo foi uma breve busca por outras
pesquisas que tivessem a perspectiva da intersecção. Para tanto, consultou-se textos sobre
as áreas de história da mídia e de mídia e religião e observou-se um ponto em comum
desafiador: a desarticulação das áreas. Em Classificação e exame crítico da literatura
sobre história da comunicação, Luis Martino (2008, p.7) constata a aparente “dificuldade
de encontrar livros e artigos sobre o assunto” e descreve como o pesquisador passa da
sensação de escassez para a de abundância se realiza a busca “com títulos pontuais”. Para
ele, isso deve-se ao fato do campo ser mal articulado, o que dificulta a pesquisa
bibliográfica inicial. Em Panorama das pesquisas sobre a relação Mídia e Religião
realizadas nos cursos de mestrado e doutorado em Comunicação entre 2005 e 2011,
Folquening, Ilaídes, Arendt e Araújo (2011, p.12) indicam nas conclusões que “um
primeiro problema a ser superado pelos pesquisadores de mídia e religião, percalço
comum à maioria dos programas de pós-graduação do país, em qualquer área: a
dificuldade de identificação e acesso às pesquisas”. Ele ainda completa que, “sem
uniformidade de critérios (...) muitas instituições desconhecem sua própria produção
acadêmica, enfraquecendo a herança intelectual que lhes dá sentido” (Idem).
Outro ponto de contato entre os campos, seguindo a análise de Martino (2008) é
o “presentismo”. Em outro texto de análise da área de História e Mídia, Comunicação e
história – interfaces e novas abordagens, os autores Micael Herschamnn e Ana Paula
Ribeiro (2008, p.14) afirmam que “a maioria das pesquisas realizadas no país privilegia
aspectos e problemas relacionados à contemporaneidade: estudos sobre pósmodernidade, globalização, novas tecnologias, etc”. Esta ênfase tornaria a análise
histórica da comunicação ou dos meios de comunicação “relegada a um segundo plano”.
No campo ‘mídia e religião’, o presentismo se dá em dois aspectos: o crescimento
do número de pesquisas na área, sobretudo a partir da década de 1990, e também da
escolha dos temas a serem estudados. A predominância dos fenômenos atuais nas
pesquisas é constatada por Magali Cunha (2007b, p.210) em análise sobre a comunicação
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religiosa nas universidades: “há um crescente interesse pelo campo evangélico,
primordialmente, e particularmente, o pentecostal – uma curva ascendente em número de
trabalhos inicia-se nos anos 90”. Ela destaca a coincidência do aumento do número de
trabalhos sobre esses temas com “o crescimento da população evangélica e a presença
mais intensa de grupos evangélicos na mídia” (Idem). A análise empreendida por
Folquening et all (2011, p.9), corrobora a noção de ‘presentismo’ e constata “um nítido
crescimento de interesse sobre as novas ambiências da mídia. Teses e dissertações
envolvendo as novas tecnologias da comunicação mostraram-se mais frequentes”.
Breve pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Capes fornece dados que
alimentam as afirmações anteriores – apesar dos limites da amostra: a ferramenta da
Capes permite pesquisar apenas termos de palavras-chave, resumos e títulos dos
trabalhos; e o acervo é composto por informações recebidas dos programas, ou seja,
provavelmente há mais pesquisas dos que as disponíveis. O quadro abaixo disponibiliza
o número de pesquisas encontradas por década, desde os anos 90 até o ano de 2011 – o
primeiro trabalho registrado no banco da Capes é de 1994. A pesquisa revela que a palavra
“história” aparece na apresentação (resumo e/ou palavras-chave) de 31% das pesquisas
em mídia e religião. O número é significativo, embora não seja possível, apenas com este
dado, inferir se a perspectiva histórica está de fato contemplada nos trabalhos – o que
necessitaria de um empreendimento qualitativo, que foge do escopo da atual pesquisa.

Quadro 3 – Pesquisas em Mídia e Religião: números por década (1991-2011)

* Inclui as palavras ‘midiatização’ e ‘midiático’
** Pesquisas com a palavra história são 31% do total das pesquisas em mídia e religião

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do
Banco de Teses e Dissertações da Capes
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Ainda sobre o diálogo com a História da Comunicação, a presente pesquisa
preenche dois quesitos, um deles considerado fundamental, distinguidos por Ribeiro e
Herschmann, e que podem ser apreendidos no seguinte trecho:
Outro ponto fundamental é a necessidade de uma articulação mais consistente
com uma Teoria da História e de maior clareza nas escolhas metodológicas.
Além disso, é necessária a realização de diferentes recortes e abordagens, uma
vez que se trata de um objeto tão complexo. E, sobretudo, é preciso que se
adote uma perspectiva interdisciplinar (ou mesmo transdisciplinar). Não é
possível que se continue apostando em que algum campo disciplinar sozinho
e de forma autônoma possa dar conta do conhecimento sobre a História da
Comunicação. (RIBEIRO & HERSCHAMNN, 2008, p. 23)

Acredita-se, portanto, que a pesquisa proposta está adequada às sugestões dos autores. Se
não temos propriamente uma Teoria da História, reconhecida pela disciplina histórica,
certamente temos uma proposta teórica composta por um conjunto de hipóteses e
pressupostos que articulam o objeto empírico a ser analisado com questões culturais que
são fundamentalmente históricas. Como já apresentado, a perspectiva transdisciplinar
também se faz presente, com reflexões que perpassam a sociologia, especialmente os
estudos de religião dentro deste campo, a filosofia, incluem estudos da cultura, os
propriamente da comunicação e outros – o que fica evidente no desenvolvimento do texto.

- Análise histórico-institucional e de produção
O trabalho de definição do corpo documental da pesquisa gerou não poucos
desafios. O primeiro foi a organização dos documentos existentes no CMM. O conjunto
foi reunido e guardado adequadamente – em boas condições técnicas de humidade,
temperatura etc – pelo Centro de Memória. Contudo, não havia ainda um arquivo
propriamente, com distinção e catalogação dos documentos. Assim, conseguiu-se junto à
direção do Centro autorização para organizar o arquivo por produto. Essa primeira parte
da pesquisa foi realizada em três diferentes estadas em São Bernardo, durante o ano de
2012. O processo gerou um catálogo com nome e anotações dos produtos encontrados,
que pode ser conferido nos Apêndices A e B. O segundo passo foi a digitalização de parte
do arquivo organizado, para que a análise pudesse ser empreendida durante o período de
estágio doutoral no Centro para Estudos Visuais Ibéricos e Latino-Americanos (CILAVS
– Centre for Iberian and Latin American Visual Studies), em Birkbeck College, na cidade
de Londres, Reino Unido. Para o desenvolvimento da análise, o conjunto foi dividido
entre produtos; e documentos institucionais: atas, relatórios e correspondências. Este

35

último foi usado na descrição histórico-institucional do CAVE e o anterior na análise do
conjunto da produção encontrada.
O método utilizado na maior parte da pesquisa foi a observação direta dos
documentos, seguida de análise contextual – a partir de estudos da história do grupo
pesquisado e, principalmente, do quadro teórico-cultural apresentado acima. Como não
seria viável, por questão de tempo, analisar detalhadamente cada um dos produtos, a
estratégia adotada foi a descrição analítica de dois produtos e a consideração de
características presentes no conjunto de produtos digitalizados8. A pesquisa atual enfocou
a produção de filmes fixos, já que os documentos encontrados não incluíam produtos
sonoros. Ainda assim, procuramos citar as informações principais sobre a produção
radiofônica – elas revelam o interesse dos evangélicos nessa mídia e mostraram-se, ao
final, úteis para as generalizações sobre a organização.
A observação dos produtos buscou captar especialmente repetições e semelhanças
de textos, imagens e temas. Contribuiu com a construção das análises as considerações
de Franz Rudio (1978) sobre a descrição analítica, mesclando a observação planejada com
a assistemática, de acordo com o que Rudio chama de ‘atitude de prontidão’ do
pesquisador: “estar sempre preparado e atento ao que vai acontecer, na área da pesquisa
em que está interessado” (RUDIO, 1978, p.34). Também foram realizadas entrevistas
exploratórias na fase inicial, que procuraram identificar a origem dos documentos e ter
contato com as informações iniciais sobre o arquivo e a organização. Por questão de
espaço e tempo, detalhes sobre os procedimentos da pesquisa com os arquivos não foram
compiladas em um texto que compusesse o todo do presente trabalho, mas acredita-se
que as informações fundamentais aparecem em meio às descrições e em notas de rodapé.
Além disso, acredita-se ser suficiente o cuidado dedicado, durante os textos de descrição
histórica, em apresentar junto a fatos, datas e nomes, as fontes documentais de onde tais
elementos foram retirados.

8

Importante mencionar que para a definição dessa etapa da pesquisa o trabalho de orientação foi essencial.
Além do constante acompanhamento do orientador, foi principalmente nessa fase que buscamos apoio e
orientação do prof. Maurício Lissovsky, cuja formação histórica e experiência em arquivo foram
fundamentais.
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- Estrutura, capítulos e temas
A estrutura de capítulos e temas é semelhante à apresentada acima, partindo das
questões mais amplas em direção ao corpus documental analisado. O primeiro capítulo
dedica-se a apresentar as relações entre os três grandes temas presentes nas hipóteses do
quadro teórico da pesquisa: modernidade, religião e comunicação. O tema da
secularização é central e enfrentado em diferentes perspectivas. A questão do espaço
público, presente na hipótese motivadora, é pensada a partir da secularização, figurando
como ponto de partida para a reflexão e pano de fundo para seu desenvolvimento. Assim,
apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o termo secularização e, em seguida,
discute-se a proposta de Taylor, particularmente sua obra Uma era secular. Em seguida,
propõe-se alguns pontos para pensar a realidade brasileira. O capítulo fecha com uma
reflexão, em caráter ensaístico, sobre comunicação e modernidade, que agrega questões
trazidas por Taylor com elementos da história do pensamento ocidental, relacionando o
que chamamos de hipótese-pressuposto com a hipótese-motivadora.
O segundo capítulo tem caráter de transição entre os grandes temas e a descrição
histórico-analítica do corpus documental, abordando aspectos da história do
protestantismo que foram importantes para a análise realizada. Para tanto, estabelece
relações entre elementos do protestantismo europeu, norte-americano e brasileiro,
identificando – a partir de bibliografia sobre protestantismo no Brasil – traços herdados
ao longo dessa história. Diversos autores compõem esse quadro e o trabalho de Antonio
Gouvêa Mendonça é usado como base. O capítulo desdobra-se em um novo ensaio, que
propõe pensar, a partir da intuição de uma percepção de rejeição de imagens entre
protestantes brasileiros, questões sobre iconoclastia na história do grupo e no Brasil. A
abordagem do tema foi motivada pela produção caveana, que provavelmente foi a
primeira experiência protestante com imagens no país.
Por fim, o terceiro capítulo apresenta os resultados das informações apreendidas
dos documentos institucionais, procurando compor uma história cronológica do CAVE,
com seus principais acontecimentos e debates; e resultados da análise dos produtos
encontrados. O tom é descritivo analítico e na medida que avança dos documentos
históricos para a produção de mídia, enfatiza a análise contextual, considerando tanto o
contexto da história do protestantismo quanto o quadro-teórico proposto. Feitas tais
observações, segue-se, a partir deste ponto, para o desenvolvimento do trabalho acima
apresentado.

37

CAPÍTULO 1 – MODERNIDADE, RELIGIÃO, COMUNICAÇÃO

A reflexão sobre modernidade, religião e comunicação proposta a seguir toma a
secularização como questão central e se constrói percorrendo, em caminhos históricos, os
pensamentos sobre os temas apresentados e suas reflexões. A primeira parte toma a
sociologia da religião como base, para abordar o que tem sido compreendido como
secularização, a partir de duas percepções: a primeira, de que se chegou a pensar que a
religião se extinguiria da experiência humana; a segunda, que na realidade do século XXI
o religioso está por toda parte: nas opções individuais; nas mídias de todos os tipos; nas
justificativas para guerras e em acontecimentos enquadrados como ‘terrorismo’; na
definição de fronteiras territoriais, mas principalmente simbólicas; nos discursos e atos
que se caracterizam como promotores da paz. Por outro lado, amplia-se o sentido de falar
e pensar ‘a religião’, como feito nos séculos XIX e XX, ao valer-se de panorama que
inclua períodos históricos maiores e considere o que se convencionou chamar de Idade
Média. Essa segunda perspectiva avança as fronteiras da sociologia, incorpora o
pensamento social e caminha na direção da filosofia. E é a partir de questões próprias
dessa área que se inicia a reflexão sobre a comunicação nos contextos históricos
determinados. O diálogo com a filosofia se dá na inclusão de caracterizações culturais
apresentadas nos primeiros textos, na busca por encontrar na história do pensamento as
condições para as relações entre comunicação e modernidade. As periodizações,
reconhecidas como indeterminadas, são utilizadas para ajudar a montar esquemas que
ajudem a compreender os contextos e, assim, enfrentar as questões colocadas.

1.1 MODERNIDADE E RELIGIÃO: RELAÇÃO PENSADA EM TERMOS DE
SECULARIZAÇÃO
A modernidade, especialmente no que pode ser considerada a sua fase mais
intensa, a partir do século XVIII, deslocou de modo significativo as relações sociais da
religião, implicando na alteração do "papel central desempenhado pela religião em
sociedades tradicionais, como elementos legitimador e integrador" (ZEPEDA, 2010,
p.130). Inclusive o termo secularização pode ser definido pelo processo de redução da
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relevância social da religião. Tal deslocamento foi tido por teóricos como Auguste Comte,
Herbert Spencer e Karl Marx "como uma dinâmica de emancipação cujo fim levaria a
uma sociedade 'sem religião'" (ZEPEDA, 2010, p.130). Uma vez colocada, a hipótese foi
tomada por muitos como algo a ser efetivado e, segundo o sociólogo mexicano José de
Jesús Legorreta Zepeda, não foram raras as vezes que a secularização passou de teoria
social para posição ideológica. Mas não há como negar a aparente confirmação histórica
de tal hipótese, ao menos em um determinado período da Europa ocidental. Zepeda
destaca três fatos:
1) o paulatino deslocamento da religião-institucional do centro para a margem
da incipiente sociedade moderna européia, 2) a perda do monopólio de visão
de mundo da religião e seu rebaixamento para a mentalidade científica e
liberal, 3) o paulatino, mas constante declínio da relevância social dos signos,
símbolos e das instituições religiosas. (2010, p,130)

1.1.1 Pequena revisão dos clássicos: religião na sociologia
Embora estes fatos acentuassem a sensação de que a religião declinaria até seu
fim, houve aqueles que, olhando o mesmo contexto europeu, previram exatamente o
contrário. Para focar o debate na sociologia, que emergia como campo de conhecimento
no século XIX, vale citar Emile Durkheim e Max Weber como pensadores que
problematizaram o horizonte de desaparecimento da religião. De modo simplificado e
sintético, a posição de ambos reconhecia a perda de influência social das instituições
religiosas, sem, contudo, perceberem neste fato a condenação da religião ao
desaparecimento. Ao contrário, a continuidade estaria garantida na transformação de
determinadas práticas, no surgimento de novas formas.
Antes, contudo, de apresentar estas posições, é interessante reter a atenção sobre
os combatentes da religião. A socióloga brasileira Cecília Mariz é categórica ao afirmar
que "o Iluminismo acreditava no fim da religião" e tinha como projeto "substituir todo o
conhecimento revelado, ou baseado na fé, por conhecimento racional" (MARIZ, 2006,
p.105). E, por isso mesmo, os pensadores clássicos da sociologia estavam preocupados
com a questão da religião, discutindo seu provável desaparecimento ou simplesmente
"procurando entender porque a religião estava perdendo o seu lugar proeminente na vida
da sociedade" (Idem).
A autora compreende que a secularização e os movimentos antirreligião foram
perpassados por disputas de poder que ultrapassam as questões propriamente religiosas.
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Mariz analisa que o rompimento, ou a tendência à ruptura, com a religião não acontece
no início da formação da cultura moderna. Quando a ciência começa a se desenvolver,
ela é vista "como um caminho para Deus". Contudo, a ciência acaba por propor verdades
"que independem da religião" e, ao fazer isso, "questiona não apenas os conhecimentos
religiosos, mas os grupos sociais que os detém", o que significa dizer, o clero e as igrejas
(MARIZ, 2006, p.103/104). O embate entre religião e ciência, no campo das ideias e do
conhecimento, se expressa concretamente em uma "luta política contra o poder das
instituições religiosas e, especificamente, contra o poder da Igreja Católica" (Idem). Neste
contexto, o poder religioso centralizado é percebido como legitimador da dominação de
determinado grupo social, além de atuar para manter superstições e erros que impediriam
a emancipação do homem. Do combate à religião, emergem duas matrizes que seriam
fundamentais na formação da sociologia como campo de conhecimento e que, portanto,
influenciam ainda a produção atual sobre religião e secularização. São elas: a matriz
marxista e a positivista francesa ou comteana. "A partir de contextos sociais e intelectuais
distintos, Karl Marx e Auguste Comte se assemelham ao compartilhar o projeto iluminista
de uma razão libertadora das ilusões religiosas" (MARIZ, 2006, 106).
Em leituras e comentários sobre a totalidade da obra de Comte percebe-se uma
compreensão da sociedade em que a ciência é colocada no lugar em que antes estava a
religião, no sentido de exercer funções tanto na organização social quanto nos indivíduos.
Por fim, o pensador cria mesmo uma religião positivista ou a Religião da Humanidade. A
ciência, para ele, é o último estágio da evolução humana. A sequência evolutiva seria o
estágio teológico, caracterizado por explicar o mundo através de deuses; o metafísico,
cujo fundamento está em "abstrações puras"; e, por fim, o positivo, cuja grandeza estaria
em observar, conhecer e explicar a partir de fatos concretos (CIPRIANI, 2007, p.41). A
religião proposta por Comte é baseada no Grande Ser, que é o gênero humano, constituído
"por todas as gerações, tanto passadas, como presentes e também futuras, que contribuem
para a ordem universal, convergindo com um impulso generoso no 'viver para os outros'"
(Idem, p.41). Para Cipriani, a religião positivista de Comte teria a função de regular a
natureza individual e "ligar entre si as diversas realidades subjetivas" (Idem, p.47). Para
Mariz, "Comte defende que a religião integra a sociedade na medida em que comporta a
afetividade" (MARIZ, 2006, p.107). A autora ainda analisa que a fundação de uma
religião9 por Comte não chega a ser contraditória, já que o filósofo pretendia que a ciência

9

Comte funda a Religião da Humanidade com um templo ainda existente em Paris em que, segundo
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integrasse a sociedade, fornecesse moral e desse sentido à vida. Essas funções eram
impossíveis à ciência enquanto apenas forma de conhecimento, por isso a criação de uma
religião cientificamente ou positivamente fundada pode ser percebida como "uma
consequência lógica" do pensamento de Comte (MARIZ, 2006, p.108).
Considerado um dos pilares da sociologia moderna, Marx compartilha com Comte
a posição de que a religião, ao menos tal como existia, desapareceria no decorrer do
progresso social humano. Contudo, vale ressaltar que a posição dos dois pensadores é
análoga no que se trata especificamente à religião, sendo bastante diferenciada em
referenciais e teorias sociais propostas e desenvolvidas. Ao contrário de Durkheim e
Weber, a religião não aparece com ênfase nos textos marxianos. Mariz acredita que isto
se deve precisamente ao fato do pensador apostar que a religião já não possuía relevância
social em sua época. "Para Marx, a religião tinha sido um instrumento de dominação précapitalista, escondia a dominação econômica e política da sociedade pré-moderna. O
capitalismo já não necessitava tanto da religião" (MARIZ, 2006, p. 109). O conhecido
trecho sobre o tema, de 1989, que culmina na afirmação de que a religião é o ópio do
povo, expressa que a religião é uma reação miserável à miséria humana, é fruto da total
inversão da sociedade. Como modo de reação à opressão, está no limiar da revolução,
mas jamais poderá chegar a ela, pois impede que o homem se torne consciente de si.
Afinal, o foco religioso recai sobre Deus, o transcendente, o inatingível. Cipriani observa
que, em Marx, "a própria felicidade deriva da supressão da religião, uma vez que assim
se eliminam as ilusões fantásticas que impedem que a essência humana possua 'a
verdadeira realidade'" (2007, p.38). Assim, a crítica à religião é necessária, mas as
questões de Marx não estão sobre esse aspecto social, considerado praticamente superado;
estão sobre as relações de classes e a alienação do trabalho, portanto, política e
economicamente imposta pela sociedade capitalista.
É interessante observar, contudo, que há relações mais profundas entre
pensamento marxiano e religião. Elas são percebidas, por exemplo, na noção de fetiche,
utilizada para a análise da mercadoria. Em Marx, "a mercadoria e o próprio mercado com
suas leis aparecem com vida própria, como fatores que independem das decisões
humanas" (MARIZ, 2006, p.111), o que oculta a dominação, do mesmo modo como a

Cipriani, funciona atualmente uma associação cultural chamada Apostolat Positiviste. No Brasil, há um
templo da Igreja Positivista do Brasil na cidade do Rio de Janeiro (rua Benjamin Constant, n. 74, no bairro
da Glória). Endereço eletrônicos: http://www.igrejapositivistabrasil.org.br/ . Outros templos estão situados
em Porto Alegre e há unidades em São Paulo, Curitiba e Brasília.
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crença nos deuses fazia nas sociedades pré-capitalistas. Em certo sentido, o fetichismo da
mercadoria "se torna assim um tipo de religião na medida em que desempenha a função
que a religião desempenhava no passado" (Idem). Sociólogos da religião apontam outras
relações, contudo, para os interesses dessa pesquisa, temos o suficiente para afirmar que
para Marx o processo de secularização estaria praticamente consolidado, com a
substituição da religião por outros processos sociais e, finalmente, com a extinção do
religioso por simplesmente não se tratar de dimensão necessária na sociedade que
acreditava ser a completação do progresso humano.
Em contraste com os posicionamentos que indicam a superação da religião, dois
outros autores clássicos, Durkheim e Weber, tomam outras direções. Mariz observa que
eles produziram já no século XX e este pequeno deslocamento temporal pode também ter
afetado a percepção dos pensadores. Do primeiro, é importante salientar que, embora
colocado ao lado de Weber na questão específica da religião, Durkheim aparece mais
comumente associado a Comte, especialmente pela centralidade do tema da ordem
(CIPRIANI, 2007, p.43). Focados no tema da religião, tanto Zepeda quanto Mariz fazem
a associação que estamos seguindo e propondo.

Zepeda (2010, p.130) destaca a

afirmação durkheimiana de que a religião possui algo eterno que deve sobreviver aos
símbolos particulares do pensamento religioso. Este modo de colocar deixa aberta a
possibilidade de mudanças de forma e expressão da religião, sem sua necessária
supressão. Assim, em Durkheim aparece a noção de que a religião é fundamental na
integração e construção social e que sempre haverá algo “que seja funcionalmente
religião”, sempre haverá a ideia de sagrado e “um conjunto de crenças e valores que
integre o indivíduo para a vida" (MARIZ, 2006, 115). Para Mariz, a perspectiva
durkheimiana pode ser colocada em termos de sobreposição da experiência do indivíduo
diante do social e a experiência com a transcendência. Deus ou o sagrado ou o
transcendente seriam a própria força do social, que existe objetivamente, isto é, exterior
aos indivíduos, de modo a exercer coerção sobre eles. Esta força social garante a
integração dos indivíduos. Isto quer dizer, enquanto houver sociedade, haverá algo que
esteja no lugar da religião, "haverá sempre a ideia de um sagrado integrador para que haja
vida social" (Idem).
Embora Durkheim e Weber estejam associados em sua visão de continuidade da
religião, a perspectiva weberiana difere significativamente. A ênfase de Weber nas
questões religiosas é tal que ele é comumente identificado como autor da teoria da

42

secularização. Para Mariz, no entanto, a noção de secularização é anterior e perpassa
pensadores a partir do Iluminismo, ao passo que Weber propõe uma teoria da
racionalização. O processo de racionalização seria específico da sociedade ocidental e
atingiria todas as dimensões da vida social. Nessa perspectiva, o sociólogo alemão
sustenta que o processo se origina na própria formação da cultura ocidental, na tradição
judaico-cristã. Assim, Weber identifica "já no judaísmo antigo elementos potencialmente
racionalizadores", que estariam presentes também no cristianismo, "que por sua vez
introduziu elementos mais universalistas, esses elementos se mesclaram à filosofia
racional grega" e teriam criado a matriz da civilização ocidental (MARIZ, 2006, p. 116).
O autor considera, então, que o enfraquecimento religioso presente na modernidade é
fruto deste processo de racionalização.
Outro ponto importante para o estudo da religião é que Weber observa como a
racionalização atinge diferentes religiões em sua interioridade, ou seja, modifica a própria
expressão e organização religiosa. "A racionalização interna a religião faz com que essa
se torne mais ideológica e mais ética e menos mágica e ritual", explica Mariz (2006,
p.118). A modernidade seria marcada, então, pelo surgimento de religiões racionais – o
protestantismo é o desdobramento cristão desse processo, embora ele também afete e
modifique o catolicismo. Mariz define "religião racional" como "aquela que busca excluir
elementos mágicos e encantados e enfatiza, antes de tudo, o discurso ético" (2006, p.118).
O termo desencantamento é preferencialmente usado por Weber – inclusive em
detrimento da expressão secularização – para referenciar esse processo de racionalização
em sua relação com o religioso. Além do desencantamento generalizado, social, o autor
observa o desencantamento dentro da própria religião, o que significa a diminuição do
universo sobrenatural, mágico e encantado através de processos internos. "O sobrenatural
passa a interferir menos na realidade cotidiana. Há uma clareza sobre a autonomia do
mundo natural, o sobrenatural está distante e não afeta o natural, que é objeto da ciência"
(MARIZ, 2006, p. 120).
Pela força de sua argumentação e pesquisas na área da religião, Weber é retomado
com frequência pelo atual debate sobre secularização e estudos da religião, em todas as
áreas. É evidente que para dar conta dos atuais fenômenos religiosos, como já apontamos,
muitas colocações têm sido revisadas, readaptadas e mesmo negadas ou substituídas.
Nesta jornada, este pensador acaba sendo uma âncora, por ter pensado religião e
modernidade tanto no todo social quanto a partir do interior de religiões específicas,
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mantendo o olhar sociológico amplo, como fez com o protestantismo no conhecido ensaio
"A ética protestante e o espírito do capitalismo". Outro ponto interessante em sua obra é
a visita aos Estados Unidos e suas pesquisas sobre religião naquele país, expandindo sua
teoria para além da Europa. Para Peter Berger, e Cecília Mariz segue a mesma direção10,
as análises de Weber contém chaves analíticas importantes para a compreensão dos atuais
movimentos religiosos na América Latina11.

1.1.1.1 A necessidade de pensar a religião
Para nosso amplo marco teórico interessa perceber a marca da religião nesta breve
visita aos clássicos que fundamentaram os estudos da área ao longo do século XX e até a
atualidade, influenciando inclusive as reflexões brasileiras. Isso permite notar que mesmo
na percepção marxista de uma determinada forma de superação da religião, ultrapassar a
questão religiosa não foi nem fácil, nem óbvio durante a modernidade. As revisões da
sociologia da religião12 comprovam o pressuposto de que a modernidade se inventa,
constrói e desenvolve em relação com o universo religioso, seja na perspectiva combativa,
seja na de transformação tanto das funções sociais institucionais quanto no interior das
instituições e práticas religiosas.
Outro ponto a ser destacado, por mais evidente e simples, é a ausência de consenso
sobre o tema, desde os momentos iniciais dos estudos na área. As perspectivas sobre a
religião agrupam os pensadores de modo alternativo ao que seria uma provável e mais
comum classificação ou diálogo a partir do critério da formulação teórica. Isto evidencia
não só a complexidade da religião, mas também a diversidade das perspectivas possíveis.
Além disso, é interessante como pensadores distintos perceberam situações semelhantes
sobre a religião, especificamente no caso de Comte e Marx. É possível ainda destacar,
como fizemos, a obra de Weber como mais descritiva e analítica no tema, especialmente
quando observa o início do século XX. O olhar do autor sobre como a racionalização
moderna atuou sobre as religiões certamente difere das demais perspectivas. A proposta
10

Cecília Mariz tece esta discussão em "Weber e o neopentecostalismo", escrito conjuntamente com Maria
das Dores Machado e publicado na revista Caminhos (v.3, n.2, p.253-274, 2005).
11
Berger propõe a “brincadeira” de usar no título de um projeto de pesquisa sobre novo evangelismo na
América Latina a frase: 'Max Weber está vivo, vai bem e mora na Guatemala'. Para ele, estes movimentos
religiosos exibem "com pureza cristalina" os valores da ética protestante descritos no ensaio de1904.
(Revista Religião e Sociedade, vol. 21, n.1, p.9-24, 2001).
12
Em outras áreas do conhecimento, também no fim do século XIX e início do XX, pensadores se opuseram
à religião, percebendo nela diferentes propriedades negativas, em geral ligadas a alguma forma de
aprisionamento do homem, de impedimento de sua emancipação. Friederich Nietzsche e Sigmund Freud
são exemplos de posições e afirmações contundentes.
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de Durkheim, considerada em linhas gerais, também abre um leque de questionamentos,
como por exemplo, o que teria a função de integração social, na contemporaneidade, que
antes teria pertencido à religião.
Enfim, procuramos apresentar de modo breve, os teóricos cujas proposições
analíticas são consideras fundamentais para o debate sobre religião e modernidade. A
discussão sobre secularização se realiza a partir destes marcos iniciais.

1.1.2 Debate e estudos sobre secularização
Propôs-se, acima, que a religião possui papel fundamental, ainda que de pouca
visibilidade, na elaboração do pensamento moderno. Em geral, ocupou o lugar do algo a
que se opor para garantir a construção de sociedades diferenciadas e "avançadas" – o que
certamente assegura espaço significativo nos fundamentos do que está em construção na
modernidade. Uma vez, então, que a religião pode ser encontrada na fundação do
moderno e considerando o panorama dos estudos sociológicos sobre o tema, torna-se
incontornável abordar o debate acerca da secularização. É interessante que parte das
pesquisas e reflexões sobre relações entre modernidade e religião apareça junto a esta
noção que, do ponto de vista da religião, trata-se de conceito negativo, que se refere ao
declínio e possível desaparecimento do religioso nas sociedades modernas. Por outro
lado, na contemporaneidade, o que foi chamado "tese de secularização" pôde ser
simplesmente negado. Pensadores chegaram a fazê-lo e até mesmo Peter Berger,
provavelmente um dos mais conhecidos debatedores do tema, sentenciou, em texto
publicado em 1999, que "o mundo hoje (...) é tão ferozmente religioso quanto antes, e até
mais em certos lugares" (2001, p.10). De fato, o surgimento de novos movimentos
religiosos de massa, no último terço do século XX, reacendeu o debate e levou estudiosos
da religião a revisitarem afirmações anteriores, além de colocar em pauta questões que as
categorias existentes até então se mostravam incapazes de responder.
Zepeda propõe sintetizar e rever o debate em "Secularização ou ressacralização?
O debate sociológico contemporâneo sobre a teoria da secularização", artigo publicado
no Brasil em 2009. O argumento inicial é que um dos sintomas do que pensadores
chamaram "crise da modernidade" seria o (res)surgimento da religião, o que era,
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(..) sem dúvida, um elemento referencial, já que em vez de desaparecer, como
haviam sugerido diversas vozes desde o século XIX, não somente resistia nas
suas diversas formas, como também começava a se assistir com assombro um
intenso e extenso surgimento de novos movimentos religiosos" (ZEPEDA,
2010, p.129).

O problema seria, então, deslocado da explicação do declínio da religião, que era o que
tentava responder a teoria da secularização, para a "grande exuberância" religiosa em
plena modernidade globalizada.
Os novos movimentos religiosos levaram ao questionamento especialmente
daquilo que Zepeda chama de "tese dura" da secularização. Os desdobramentos da
sociologia da religião, a partir dos clássicos que citamos acima, levaram a duas
abordagens distintas da teoria da secularização: a "tese dura" e a "tese suave". A primeira
abarca a perspectiva do caminho, ainda que "lento e inexorável", do fim da religião – o
que seria inevitável nas sociedades modernas. A "tese suave", por sua vez mais próxima
a Weber e/ou Durkheim, adota a compreensão de que a religião seria severamente alterada
pela modernidade, mas persistiria "disseminada pelos interstícios da cultura, disfarçada
ou oculta na economia, como 'espírito do capitalismo', ou na política como 'religião
civil'13" ou outras formas socioculturais de menor relevância (2010, p.131). Para Zepeda,
a tese dura funcionou mais como projeto do que chave explicativa ou teoria social para
descrição e compreensão da realidade. Apesar de revelar essa opinião, Zepeda também
reconhece, como já observamos, que na Europa ocidental do século XIX, quando esta
teoria está sendo moldada, a secularização era constatada com dados empíricos e poderia,
de fato, sugerir a continuidade do declínio religioso.
Nas escolhas de autores e perspectivas, Zepeda novamente revela sua posição, que
acompanha a crítica da "tese dura". Além da evidente existência da religião na atualidade,
ele apresenta contrapontos a pressupostos teóricos desta tese. Neste sentido, salienta que
a noção de declínio e fim da religião contém um conceito evolutivo, linear e teleológico
das sociedades (2010, p.131). Esta seria uma percepção obtusa especialmente dos
processos de secularização, que são variáveis conforme as especificidades socioculturais.
Por fim, o autor defende que esse tipo de compreensão não consegue abrigar visões de
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O norte-americano Robert Bellah publicou, em 1967, o ensaio 'Civil Religion in America' em que propõe
relações entre a política e dimensão religiosa. Por exemplo, a instalação de um presidente norte-americano
seria um evento cerimonial dessa religião. Cipriani lembra que o próprio Bellah se refere a Roussau como
o definidor da noção de 'religião civil', em Contrato Social. Assim, religião civil "refere-se à existência de
Deus, à vida depois da morte, à recompensa pelo bem e à sanção para o mal, à tolerância inter-religiosa"
(2007, p. 251).
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mudanças e diversidades sociais e acaba ignorando dinâmicas "de hibridações,
fragmentações e verdadeiras torções" que ocorreram nos processos de modernização
(2010, p.132). Para Zepeda, tais diferenciações se expressam no fato de que
(...) a modernidade em sua fase atual, por exemplo, não é só, nem
principalmente, o resultado do suposto 'progresso' perseguido pelo projeto
esboçado no Iluminismo, mas também e, talvez, a consequência da mistura de
ações desejadas e não desejadas, de seus efeitos colaterais, advertidos,
imprevistos e até desconhecidos, dando lugar a uma nova etapa da
modernidade, cuja denominação variará de acordo com o ângulo e o enfoque
que se privilegie: sociedade do risco (Beck), modernidade radical (Giddens),
modernidade tardia (Habermas) ou pós-modernidade (Vattimo, Lyotard etc).
(2010, p. 132)

Nesse sentido, a formulação de teorias complexas de mudança social corresponde
a igual elaboração de teorias complexas de secularização. Para Zepeda, simplificações
teóricas e percepções obtusas da realidade levam a afirmações levianas sobre novos
movimentos religiosos, que parecem supor um retorno à situação anterior à modernidade.
Na mesma direção, a socióloga brasileira Cecília Mariz afirma que "por mais que busque
se legitimar por um mito de origem e por uma tradição historicamente do passado, o
religioso que volta é bem moderno" (MARIZ, 2006, p.126).
A sociologia da religião e pensadores de outras áreas que se propuseram a olhar
para o tema, a partir de sociedades ocidentais, nas últimas décadas, tiveram então que
lidar com a efusiva presença religiosa. E não somente, mas também com os elementos
modernos existentes nas religiões desta época. Os diferentes pensadores citados por
Zepeda revelam a percepção de que houve significativas mudanças culturais, que podem
ser identificadas com maior evidência a partir do último terço do século XX. Essas
mudanças coincidem com o surgimento de novos movimentos religiosos. A também
chamada crise da modernidade colocou em xeque os discursos construídos como
propostas de sentido durante o período moderno. Esse olhar questionador volta-se à
própria ciência, e também à política, economia, arte, cultura e outras dimensões sociais.
O aumento das incertezas poderia ser, então, uma chave explicativa da maior busca por
convicções na religião. Contudo, vale ressaltar, em geral, a religião que (re)aparece para
oferecer crença aos desacreditados dos ideais modernos, é, ela mesma, afetada,
transformada, moldada pela modernidade e seus desenvolvimentos. Em fenômenos como
o neopentecostalismo, intensamente presente na América Latina, aparecem elementos
como um forte individualismo, atrelamento da fé ao mercado e ao consumo, e intencional
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projeção política através de métodos inovadores no meio religioso. Enfim, um novo
cenário social-cultural-religioso se constitui.
Após tal descrição, parece óbvia a contestação da tese dura da secularização.
Contudo, as diferenças do religioso que aparecem na contemporaneidade levam também
ao questionamento sobre do que estamos falando quando usamos o termo religião. E, no
sentido de ressaltar as diferenças sociais dos diferentes momentos históricos, Mariz
afirma que "por mais forte que seja essa religiosidade despertada, ela não será capaz, na
pluralidade global existente no mundo contemporâneo, de desempenhar o mesmo papel
encompassador que possuía na pré-modernidade" (2006, p.127). Ou seja, há diferenças
substanciais nas expressões culturais e nas relações sociais que perpassam o religioso.
Por isso, a secularização prossegue como campo de debate e fundamento das discussões
na área.
Assim, o olhar panorâmico permite afirmar que existe forte tendência de perceber
secularização a partir da diferenciação do privado e do institucional. De certa forma, esta
distinção já está em Weber, quando, por exemplo, observa como nos Estados Unidos a
religião está institucionalmente fora do Estado, o que garante ao indivíduo o livre
pertencimento às diferentes igrejas e 'seitas' – no pensamento weberiano, este termo é
utilizado para diferenciar grupos religiosos de adesão voluntária daquelas igrejas em que
o pertencimento é herdado. Esta realidade era bastante diferente da Alemanha, por
exemplo, que até hoje possui estreitas relações institucionais entre igreja e Estado.
Apresenta-se a seguir, a partir desta perspectiva, alguns pesquisadores da área que tiveram
relevância para o debate e ainda são referências no tema.
Embora a origem remonte ao século XIX, o termo secularização, como campo de
debate e pesquisa, aparece com intensidade a partir da década de 1960. Cipriani identifica
Sabino Samele Acquaviva como um dos primeiros a falar em "crise do sagrado", em 1961.
O sociólogo de Pádua baseava sua pesquisa em dados empíricos internacionais. Publicou
o texto "Eclipse do sagrado na civilização industrial", que ficou bastante conhecido e
gerou desdobramentos e, inclusive, críticos de seu trabalho. O tom da 'crise', no entanto,
foi amenizado ao longo dos estudos do autor. Tanto que, em 1989, ele publicou "O fim
de uma ideologia: a secularização". Neste texto, reafirmava o declínio institucional e
mesmo da prática religiosa, em termos estatísticos, mas reconsiderava sua posição a partir
da existência de novos movimentos religiosos. Na direção das afirmações sobre as
mudanças internas à religião a partir da modernidade, Acquaviva percebeu que o processo
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de secularização é gerador de novos modos de religião e de viver a experiência do
sagrado. Haveria, então, uma mudança na qualidade da religião e a redução de sua
intensidade, mas não o declínio radical rumo ao fim. Ainda assim o autor ficou conhecido
como afirmador contundente da secularização, especialmente por causa das noções de
crise e eclipse do sagrado. Em linhas gerais, em Acquaviva não aparece de modo enfático
a separação entre as dimensões institucional e individual da religião – o que será usado
para fazer sua crítica.
Crítico severo da noção de secularização, o inglês David Martin chegou a afirmar
que determinados usos do termo "representam um obstáculo para o progresso da
sociologia da religião" (Apud Cipriani, 2007, p.228). Inglês, de origem anglicana e dotado
de "profunda cultura religiosa", o autor ataca o conceito como sendo passível de
distorções ideológicas. Sua principal contribuição, segundo Cipriani, é o estudo de
sociedades específicas a partir de categorias analíticas geradas dos próprios contextos
culturais analisados. É possível perceber que sua pesquisa centraliza questões
institucionais, estratificando as sociedades examinadas. Por exemplo, a categoria
"monopolista" seria aplicada a sociedades com maioria católica; o "duopolista" seria
típico de nações em que a igreja protestante é maioria.
Para outro pesquisador que é referência inglesa na área, Bryan Wilson, a relação
entre religião e sociedade é crucial na problemática da secularização (CIPRIANI, 2007,
p.232). Duas de suas propostas se sobressaem. A primeira, de que secularização indica
uma mudança na base da organização da sociedade, ou seja, redução de poder das
religiões. A segunda, propõe que a secularização penetra as convicções dos sujeitos, que
estão convencidos de que a religião reduziu sua importância na ordem social. Wilson se
aproxima da concepção de dois diferentes níveis de secularização, propondo uma tese
institucional e outra sobre o sujeito, analisando a relação deste com a religião
institucional, mas também apontando o declínio de praticantes religiosos. Esse sociólogo
focalizou sua pesquisa em seitas e não acreditava em um renascimento religioso na
modernidade.
Com posição oposta, o italiano Franco Ferrarotti refuta a hipótese de 'crise do
sagrado'. Ele escreve no início da década de 1980 e, portanto, utiliza as referências que já
tinham se constituído no debate, inclusive é possível perceber seu tom crítico em relação
a Aquacviva, cujos textos estavam, a esta altura, bastante difundidos na Itália. Para
Ferrarotti, havia naquele momento uma nova experiência do sagrado, que podia ser
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interpretada como recusa à razão. A partir disto, propõe que seria necessário construir
uma nova forma de racionalidade, não dicotômica, que considera e integra o que chama
de arracional, o "metarracional". No texto "O paradoxo do sagrado", de 1983, o sociólogo
se preocupa em distinguir religião de religiosidade, portanto, instituição religiosa da
experiência pessoal com o sagrado. Para ele, a ausência desta distinção é que teria gerado
noções como a de Acquaviva, de “eclipse do sagrado”. O que observa em suas pesquisas
seria exatamente o oposto e descreve como uma "florescente e crescente produção social
do sagrado" (Apud Cipriani, 2007, p.235). A proposição de Ferrarotti é a distinção entre
religião, sagrado e divino. A religião seria a administração do sagrado, mas não coincide
com a experiência do sagrado. Desta forma, as igrejas acabam declinando quando a
necessidade de sagrado aumenta porque procuram mantê-lo sob seu controle. "O
paradoxo é que a religião organizada é intimamente dessacralizante"14 e que acaba
bloqueando a relação com o divino. Uma noção chave para compreender essa distinção é
a de comunidade. Para Ferrarotti, o sagrado pressupõe uma ligação comunitária, que a
igreja – portanto, a dimensão institucional – procura administrar e regular, sendo, assim,
uma estrutura de poder. Contudo, a ideia de sagrado e sua relação com comunidade seria
anterior à própria ideia de Deus. É explorando a questão da comunidade que o sociólogo
defende que a atualidade necessita do sagrado, precisamente da constituição de
comunidades, diante do "achatamento do viver" presente na cultura. Um aspecto
interessante de Ferrarotti é que seu pensamento se constrói no diálogo com a filosofia,
especialmente com Nietzsche. Na perspectiva dessa análise, está claro que, ao distinguir
religião e religiosidade, o autor estabelece a separação entre as dimensões institucional e
individual de secularização.
Um sociólogo da religião que também procura perceber diferentes dimensões de
secularização para melhor compreender a presença do religioso nas sociedades modernas
é o belga Karel Dobbelaere. Este pesquisador complexifica o quadro de possibilidade de
sentidos para o termo e, após uma revisão do debate desde os clássicos até a primeira
metade do século XX, passa a defender que o conceito de secularização é
multidimensional. Propõe, então, três dimensões ou níveis de secularização. A primeira,
societária, pode também ser descrita por laicização e refere-se, segundo Zepeda, às "inter-
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Interessante pensar este aspecto em relação à realidade brasileira. É possível que por aqui as igrejas
tenham percebido essa relação e as novas denominações exploram a experiência pessoal com o sagrado,
procurando novas formas de administrá-las. Talvez, estejam religando religião e religiosidade, nos sentidos
definidos por Ferrarotti.
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relações entre as instituições religiosas e as instituições sociais" (2007, p.133). Esse nível
abarca o processo de diferenciação entre as instituições religiosas e as demais e a
consequente perda da universalidade da religião, que se torna uma instituição entre outras.
A segunda dimensão seria institucional e refere-se, neste caso, às mudanças que a
modernização e a mundanização causaram no interior da religião, incluindo o declínio de
determinados tipos e o surgimento de outras comunidades religiosas. Por fim, a terceira
dimensão seria individual, "constituída pelo envolvimento religioso, com a decadência da
prática religiosa" (Cipriani, 2007, p.237), referindo-se à relação dos indivíduos com as
instituições religiosas. A partir desta distinção, Dobbelaere afirma que apenas a primeira
dimensão se trata de secularização propriamente dita.
Seguindo a trilha de Dobbelaere, o espanhol erradicado nos Estados Unidos, Jose
Casanova, recoloca a secularização em termos de paradigma, também apresentando três
diferentes propostas do conceito. A primeira, muito semelhante a Dobbelaere, seria a
diferenciação estrutural das esferas seculares, ou seja, separação das instituições das
normas religiosas. Esta seria uma tendência na modernidade ocidental. A segunda
proposta seria secularização como declínio de crenças e práticas religiosas, o que não
estaria ligado necessariamente à estrutura societal moderna, embora seja uma tendência
dominante em sociedades ocidentais, especialmente europeias. Por fim, a secularização
também pode ser a "marginalização da religião à esfera privada", o que novamente não
se trata de uma tendência estrutural moderna, mas sim de "uma opção histórica prescrita
ideologicamente na estrutura do pensamento moderno ocidental" (Zepeda, 2010, p.133).
Portanto, o único elemento secularizador inerente à modernidade seria a diferenciação
das instituições, tornando a religião uma entre outras tantas, muito semelhante à proposta
de Dobbelaere, como apontamos. Contudo, em relação às outras dimensões distinguidas
pelos dois pensadores, Casanova enfatiza a separação entre público e privado enquanto
Dobbelaere aponta para as mudanças internas à religião, geradas pela ou em consonância
com as mudanças sociais modernas e contemporâneas.
Por último, queremos ainda destacar dois pensadores que propõem deslocamentos
na discussão que estamos acompanhando: Thomas Luckmann e Peter Berger. Os dois
chegaram a trabalhar juntos, especialmente nos primeiros trabalhos de Berger, que segue,
depois, rumos diferentes de Luckmann. Este possui, como traço marcante em seu
pensamento, a ênfase na dimensão privada ou individual da fé. Embora dialogue com
Weber e Durkheim, recoloca a questão da religião de modo diferenciado: para ele, a
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religião está ligada ao problema da existência pessoal na sociedade. Na modernidade, a
orientação eclesiástica da religião pode ser superada, mas isto não compõe o declínio do
religioso. Outro aspecto da modernidade que o sociólogo destaca é o deslocamento do
sagrado para a esfera privada e para instituições a ela ligadas, o que fortaleceria a natureza
da religiosidade individual. Para Zepeda, uma das principais contribuições de Luckmann
é a adoção de uma perspectiva histórico-antropológica, a partir da qual ele provou que a
religião, "em vez de se destruir, transformava-se influenciada pela estrutura simbólica e
social na qual tinha lugar" (2010, p.131). Dentro deste quadro é que Luckmann critica a
percepção sociológica restrita ao institucional e propõe como tarefa da sociologia a
análise da 'base social' da religião e de suas transformações na modernidade (Cipriani,
2007, p.242). Zepeda ainda ressalta que
A intuição de Luckmann sobre a persistência da religião como uma constante
antropológica foi confirmada na maioria das sociedades ocidentais no último
terço do século XX, onde se testemunharia a persistência religiosa não
somente nas suas formas tradicionais, mas também em novos movimentos
religiosos. Ali, a teoria da secularização entendida como a-religiosidade ficava
desacreditada nos fatos, além de mostrar-se teoricamente incapaz de explicar
essa espécie de “reencantamento” do mundo. (Zepeda, 2010, p. 131)

É possível perceber que Luckmann e Peter Berger compartilham, em linhas gerais,
da perspectiva de pensar a religião para além dos domínios institucionais. No entanto,
Berger segue caminhos diferentes e apresenta o pluralismo religioso como um
desdobramento da secularização. Assim, a racionalização, institucionalizada na
economia, a técnica e a burocracia teriam deslocado "a religião do centro da sociedade
para o âmbito privado" (Zepeda, 2010, p.131). Uma vez fora da credibilidade assegurada
pelas instituições, a religião fragmenta-se e multiplica-se, tornando-se cada vez mais
individualizada. O pluralismo, então, cria novas situações e formas, diferentes das
tradições. Além da pluralidade no âmbito religioso, o termo se refere também, na
perspectiva de Berger, "a respeito da questão relativa à definição da realidade, à sua
construção social" (Cipriano, 2007, p.243). A secularização seria, então, o processo de
retirada do domínio religioso de setores diversos da sociedade e da cultura e, neste
sentido, sua dinâmica afeta variadas dimensões sociais, como a educação, a arte, filosofia,
literatura e, de modo específico, a ciência. Esta última, cada vez mais, torna-se autônoma
e capaz de influir sobre a realidade social. Ainda assim, a secularização se daria de modos
diferentes nos diversos grupos e contextos. Os primeiros textos de Berger são do final da
década de 1960. Em 1970, Ele publica "Rumor de Anjos", texto que procura mostrar que
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o sobrenatural está presente no cotidiano, em formas diversas, e que a brincadeira e a
ironia poderiam ser formas de transcendência. Contudo, aqueles para quem o sobrenatural
é realmente significativo estariam, na atualidade, em situação de "minoria cognoscitiva",
o que quer dizer, possuem visão de mundo bastante diferente daquela geralmente
considerada correta. Neste momento, ele fala na permanência de "bolsões de religião
sobrenaturalista" e afirma não acreditar em algum tipo de intensa redescoberta do
sobrenatural, como um fenômeno de massa, já que a transcendência teria se reduzido a
um mero rumor (Cipriani, 2007, p. 244/ 245).
É surpreendente, portanto, que em 199915, Berger publica, em tom de ensaio, "A
dessecularização do mundo: uma visão global". Neste texto, o autor olha para o panorama
religioso e social internacional e faz afirmações como "o mundo hoje (...) é tão ferozmente
religioso quanto antes, e até mais em certos lugares", além de argumentar "ser falsa a
suposição de que vivemos em mundo secularizado". A publicação revisa a trajetória de
pesquisa na área, enfatizando que a produção da sociologia da religião durante as décadas
de 1950 e 1960 adotava a perspectiva de que "a modernização levaria necessariamente a
um declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas". O
pesquisador percebe neste direcionamento a ideia central do Iluminismo sobre a religião
e dedica-se a refutá-la. "Com certeza, a modernização teve alguns efeitos secularizantes,
em alguns lugares mais do que em outros. Mas ela também provocou o surgimento de
poderosos movimentos de contra-secularização" (BERGER, 2001, p.10). Essa aparente
virada no pensamento do autor é provocadora para pensar as relações entre modernidade,
religião e contemporaneidade. Por isso, buscamos olhar mais atentamente para este fato,
considerando também que este autor é referência constante nos estudos de religião
produzidos no Brasil.

15

Esta é a data da publicação original, em inglês do livro The desecularization of the world, cujo primeiro
capítulo, Resurgent religion and the world politics, foi traduzido e publicado no Brasil pela revista Religião
e Sociedade, em 2001.
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1.1.2.1 Berger e a convivência de processos de secularização e de dessecularização
Segundo o próprio Berger, a abordagem sociológica da religião praticamente
ignorou uma série de fenômenos que, na contemporaneidade, tornaram-se evidentes
demais para continuarem à sombra. O pensador é bastante crítico do que chama visão
obtusa da academia que tem dificuldade de explicar fenômenos como os
fundamentalismos, por exemplo. Em sua análise do panorama mundial, observa que, ao
contrário do que entusiastas da secularização poderiam prever, "as comunidades
religiosas sobreviveram e até floresceram na medida em que não tentaram se adaptar as
supostas exigências de um mundo secularizado" (BERGER, 2001, p.11). A relação que
ele apresenta é uma proporção: geralmente religiões secularizadas fracassaram enquanto
que "movimentos religiosos com crenças e práticas saturadas de sobrenaturalismo
reacionário (...) foram amplamente bem sucedidas" (BERGER, 2001, p.12).
Berger demonstra que há relações complexas, profundas e complicadas nestes
fenômenos. Por exemplo, o crescimento de religiões com fortes elementos sobrenaturais
que, no entanto, geram efeitos seculares. Este seria o caso das novas denominações
evangélicas na América Latina, que conjugam rituais sobrenaturais com questões
econômicas e ascensão social16. O pesquisador apresenta, neste ensaio, duas possíveis
respostas para a pergunta sobre a origem de fenômenos religiosos como estes, na América
Latina, e outros semelhantes, em diferentes lugares do mundo, que levam a refutar aquela
percepção da secularização total e global. A primeira chave explicativa é que a
"modernidade tende a solapar as certezas com as quais as pessoas conviveram ao longo
da história", enquanto as religiões prometem certezas, o que é reconfortante e atraente. A
outra resposta refere-se a questões sociais, no sentido de que uma visão secular da vida é
encontrada com maior facilidade e mais intensamente em uma cultura de elite. Esta
resposta-hipótese revela a complexidade com que lidam os estudos de religião. Sobre ela,
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Berger argumenta, neste texto, que "algo como a 'ética protestante' de Max Weber é provavelmente
funcional numa fase inicial do crescimento capitalista - uma ética, religiosamente inspirada ou não, que
valoriza a disciplina pessoal, o trabalho sério, a frugalidade e o respeito pelo aprendizado. O novo
evangelismo na América Latina exibe esses valores com pureza cristalina (...)" (BERGER, 2001, p.21). A
diferença do período em que Weber está descrevendo para o Brasil do século XXI, segundo Cecília Mariz,
que foi orientanda de Berger, é que o protestante do final do século XIX estava juntando dinheiro,
acumulando, já que a ostentação ainda era condenada. No Brasil atual, os 'novos evangélicos' estão gastando
dinheiro, consumindo, criando um mercado 'gospel' - para remeter ao trabalho de Magali Cunha. MARIZ,
Cecília & MACHADO, Maria das Dores. Weber e o Neopentecostalismo. Caminhos (Revista da
Universidade Católica de Goiás). Goiânia, v.3, n.2, p.253-274, 2005. Sobre a formação de uma “cultura
gospel”, atrelada ao mercado e ao consumo, ver: CUNHA, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um
olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad X: Instituto
Mysterium, 2007.
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Berger afirma que "os movimentos religiosos com uma tendência fortemente antissecular
podem então atrair pessoas com ressentimentos originados às vezes em motivações
claramente não-religiosas" (BERGER, 2001, p.17).
Em comentário ao texto de Berger, a socióloga brasileira Cecília Mariz aponta que
o pensador não nega o processo de secularização, mas sim "a crença de que a modernidade
vá necessariamente gerar o declínio da religião como um todo nos diferentes níveis, tanto
social quanto individual" (MARIZ, 2001, p.27). Segundo ela, Berger apresenta uma
dinâmica que inclui secularização e dessecularização como processos em curso – até
porque a utilização do termo dessecularização pressupõe a realidade da secularização.
Assim, a secularização, para Berger, estaria ligada à redução da religião em setores
diversos da sociedade, o que também pode ser colocado como a diminuição de sua
influência no espaço público. Contudo, na atualidade, ocorre uma mistura de questões
religiosas com outras esferas da sociedade. Por exemplo, Berger diferencia movimentos
políticos com motivações genuinamente religiosas e movimentos que fazem uso da
religião para legitimar uma agenda política. Ou seja, a religião nem desapareceu nem
ficou reservada ao mundo privado. Ela se mistura a questões outras e confronta as próprias
distinções sociais que, talvez, nem chegaram a se consolidar, foram arquitetadas como
forma ideal de organização das sociedades civilizadas - especialmente se o termo for
pensado aos moldes do século XIX. A dessecularização pode ser percebida, então, como
um processo em vigor que mescla diferentes dimensões sociais e coexiste à secularização.
Portanto, não seria um processo fora, para além da modernidade. Mariz lembra que no
livro The Homeless Mind, Berger argumenta que "a própria modernidade gera
dialeticamente ideologias e movimentos sociais e políticos contra-modernos" (MARIZ,
2001, p.31).
A socióloga ainda reforça que para Berger a secularização não está restrita ao nível
institucional. Outro pensador brasileiro que se debruça sobre o pensamento de Berger,
Faustino Teixeira, também ressalta este aspecto do modo como Berger procura
compreender as relações entre religião e modernidade. A perspectiva de Berger é que a
secularização atua em dois níveis: no subjetivo, da consciência e no nível da sociedade e
da cultura. O primeiro está ligado à fé dos indivíduos e o segundo diz respeito à separação
da igreja e do Estado e da retirada da presença da fé de instituições sociais. A
característica deste contexto seria a "perda da antiga segurança das estruturas
religiosas que garantiam a submissão de suas populações. As adesões seguem agora um
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ritmo voluntário, e não mais decorrente de uma imposição de autoridade" (TEIXEIRA,
2003, s/p). Antes deste processo, havia uma realidade evidente que agora só é possível
atingir mediante um esforço consciente. Uma proposta interessante de Berger é que, na
modernidade, a escolha – que é o significado radical de heresia – torna-se um
imperativo17. Neste ponto, Berger se alinha a outros sociólogos e pesquisadores da
religião já citados, que pensam secularização a partir da distinção de diferentes níveis
sociais afetados por esse processo e certa independência entre esses níveis.

1.1.2.2 Institucional e individual: diferentes nuances da secularização
O debate sobre secularização obviamente não recolheu da mesma forma as
diferentes perspectivas dos clássicos da sociologia. Provavelmente por considerarem a
religião superada, Comte e Marx raramente estão presentes nos fundamentos ou
pressupostos dos pensadores que adentram a questão da secularização. Durkheim e
Weber, por outro lado, aparecem com frequência e a influência deste último nos autores
aqui citados é ainda maior. Isto se justifica, em parte, porque há maior presença de
Durkheim nos desenvolvimentos antropológicos da religião do que na abordagem
escolhida nesse trabalho. Além disso, de certa forma, o debate de secularização do século
XX é em grande parte extraído da obra de Weber. Outra observação interessante sobre o
conjunto dos autores, é que todos eles são nascidos no final dos anos 1920 ou início dos
30, à excessão de José Casanova, que nasceu em 1951, sendo, portanto, um tanto mais
jovem que os demais. Isto é um diferencial, considerando o recorte adotado, de que no
último terço do século XX as mudanças sociais em relação à modernidade tornam-se mais
fortes e evidentes. Ainda sobre o momento de observação, os autores que realizaram
pesquisas mais recentes tendem a ser mais enfáticos tanto sobre a permanência quanto
sobre as transformações internas à religião. Há, também, em boa parte desses autores,
influências de outras áreas do conhecimento, que não apenas a sociologia.
A visão geral proposta evidencia diferentes ênfases nas abordagens e aponta o
quanto a distinção de níveis ou dimensões tornou-se importante para a reflexão. Autores
como Acquaviva e David Martin focaram suas análises nas instituições religiosas. Em
Bryan Wilson, essa perspectiva é suavemente deslocada para o sujeito quando a pesquisa
inclui a percepção dos indivíduos sobre a importância social das instituições religiosas.
A partir de Ferraroti, contudo, os autores apresentados buscam observar e analisar

17

O autor publica, em 1979, O imperativo herético, em que desenvolve essa proposição.
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aspectos além dos institucionais e propõem distintas dimensões ou níveis ou
simplesmente diferenciações conceituais dentro do campo da religião. Ferraroti, por
exemplo, distingue religião de sagrado, o que valoriza, em sua reflexão, as mudanças da
experiência do sagrado. Dobbelaere apresenta a noção de multidimensionalidade, em
busca tanto de maior precisão quanto de um campo de visão mais amplo sobre o tema.
Nesta perspectiva, o que pode ser assinalado como diferencial na obra deste e na de
Casanova é a tentativa de estabelecer o que seria característico da modernização e o que
não está necessariamente a ela relacionado. Em seguida, apresentamos a ênfase de
Luckmann nos aspectos individuais, que leva o autor a afirmar que a religião transformase e não caminha para o seu fim. Finalmente, em Berger, percebe-se novamente a
distinção entre diferentes dimensões de secularização.
Apesar de ora serem duas, ora serem três dimensões ou níveis, as distinções
propostas podem ser enquadradas em institucional e não-institucional ou individual/
subjetiva. Isso se considerarmos que o olhar para o interior das religiões – que aparece
nas distinções de Dobbelaere, por exemplo – também pode ser compreendido como uma
visão institucional, com foco interno ao invés de socialmente amplo. Já a proposta de
Casanova, de que a marginalização da fé à esfera privada não integraria, necessariamente,
a estrutura moderna pode ser pensada em termos de práticas, de casos concretos. Ele
mesmo considera que esta seria uma opção "prescrita ideologicamente" no pensamento
moderno.
Cabe ainda ressaltar o evidente eurocentrismo do debate sobre secularização, o
que procurou-se amenizar apresentando-o, em parte, através de análises do mexicano
Zepeda e da brasileira Mariz. Contudo, boa parte das pesquisas que se valem da noção de
secularização estão circunscritas no norte-atlântico, ou seja, são ou européias ou norteamericanas. O debate também tem sido travado, a partir deste apresentado, na América
Latina e especificamente no Brasil. Isto porque as sociedades latino-americanas são
fortemente marcadas por aspectos religiosos, que muitas vezes mesclam o cristianismo
trazido pelo colonizador com influências africanas e indígenas, além de iniciativas de
evangelização de diferentes denominações protestantes/ evangélicas norte-americanas.
Por outro lado, a maioria destes Estados constitui-se como laicos. Talvez estes casos
revelem relações e formações instituicionais ainda mais complexas e um fosso ainda
maior entre as dimensões institucionais e individuais da realidade.
O caso latino-americano está nas citações de Berger quando recoloca e revisa a
discussão sobre secularização e certamente há nisto uma intuição de que há algo em
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ebulição em fenômenos localizados que pode contribuir com a compreensão das relações
sociais na contemporaneidade. Talvez sempre tenha havido e as mudanças de objeto de
pesquisa acompanhem também os focos e interesses da política econômica internacional.
Sem entrar nesta outra discussão, o que queremos salientar é que há novas denominações
e propostas religiosas que surgem na América Latina e têm se espalhado pelo mundo,
inicialmente via imigrantes, mas com crescimento numérico considerável. Casanova
chega a afirmar que "o Brasil se converteu em um centro mundial de catolicismo global,
de pentecostalismo global e de movimentos afro-americanos globais. O Brasil está
surgindo como potência econômica global, mas também está surgindo como potência
religiosa nessas três religiões" (CASANOVA, 2012b).
É nesta direção que Zepeda procura fechar sua retomada de autores e perspectivas:
em geral, não são as igrejas tradicionais que reaparecem, em detrimento das teses de
secularização, mas novas formas de expressão e de comunidades religiosas, inclusive com
novas instituições sendo formadas. Ao mesmo tempo, as igrejas tradicionais de fato
perdem sua influência. Outra obsevação interessante do autor é sobre o "crescimento
explosivo na diversidade religiosa, desde fundamentalismos, passando por religiões de
matriz oriental até o sincretismo religioso esotérico-holista" (ZEPEDA, 2010, p. 135).
Como já colocamos, com palavras de Cecília Mariz, é possível perceber nessas novas
religiosidades traços da cultura contemporânea – de que são fruto e que também
alimentam –, tais como a desconfiança da racionalidade moderna; o rompimento com
formas religiosas institucionais tradicionais; em casos diversos, mobilidade e
flexibilização de pertencimento; ênfase na experiência e na emoção em detrimento da
doutrina e da tradição e outros tantos.
A conclusão de Zepeda, na esteira de Berger, é que essa efervescência religiosa
não nega a teoria da secularização, já que as próprias características destes movimentos e
a pluralidade apontam a impossibilidade de um retorno da religião à centralidade da
organização social. Finalmente, o autor adota a postura de pós-secularidade18 e faz coro
àqueles que propõem o encontro entre religião e razão como possibilidade para pensar,
entender e construir a contemporaneidade.

18

Neste caso, Zepeda apresenta a proposta habermasiana de que as sociedades liberais necessitam da
religião e que seria possível, portanto, a criação de novos espaços de convivência. Contudo, questiona-se
se esta não seria uma nova forma de ideologizar a religião, no sentido contrário do que foi chamado,
criticamente, de ideologia iluminista do fim da religião. Queremos frisar que se trata, portanto, de
posicionamento e proposta e que o atual espaço do religioso na sociedade é conflituoso, indefinido e
desafiador para a reflexão sobre a realidade.
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1.1.3 Experiência e condições de crença: a posição de Taylor
Depois de percorrer a construção do debate sobre secularização, constata-se que
há diferentes perspectivas de análise, posições divergentes e, sobretudo, que há um
afunilamento em direção à permanência e as transformações da religião na
contemporaneidade. A pergunta que se coloca, no contexto apresentado, é o que leva
Charles Taylor a retomar a questão da secularização e publicar, em 2007, cerca de 900
páginas sobre “Uma era secular”? Ou ainda, o que mais poderia ser dito sobre
secularização, o que de inovador poderia ser apresentado? O tema, como vimos, a esta
altura, início do século XXI, já estaria até mesmo desgastado. O diálogo com Weber
também não é, em si, algo que possa trazer novas perspectivas. Apesar do peso e da
história do termo ‘secular’, queremos propor que a principal razão de Taylor entrar neste
debate é que sua perspectiva de abordagem apresenta diferenças significativas em relação
à discussão anteriormente existente.
Uma diferença entre boa parte das abordagens anteriores e Taylor é a proposta
metodológica que, neste último, compreende amplamente a história, trabalha com longos
períodos e trata as questões do ponto de vista macro. Outros autores também fizeram isso,
sem dúvida, mas não do mesmo modo. Taylor é menos um pesquisador empírico e menos
ainda um pesquisador focal, que recorta fatos para analisar. Ao contrário, procura
identificar semelhanças e relacionar fatos distintos, de espaços e períodos diferentes,
atuando no campo dos sistemas de pensamento mais do que na sociologia, especialmente
em sua compreensão empírica. Isto, sem dúvida, é um diferencial, que inclusive atrai
críticas ao seu trabalho – contudo, está mais no campo do método. Para além disso,
propõe-se que a construção realizada por Taylor difere dos trabalhos anteriores em pelo
menos dois pontos: um deslocamento na distinção de níveis ou dimensões de
secularização; e a centralidade da noção de experiência. Estas duas diferenciações levam
o autor a recolocar a questão, reelaborá-la, de modo provavelmente original. O que
também contribui com o olhar distinto é pensar, no processo de (re)elaboração da
pergunta, em termos de condições de possibilidade das mudanças culturais.
Para a revisão do debate sobre secularização apresentada, considerou-se que as
análises destacadas tanto em manuais de sociologia da religião quanto por atuais
pesquisadores do tema tecem divisões entre institucional e não-institucional. Berger, por
exemplo, fala em secularização institucional e individual e quando fala em
dessecularização também aponta esse fenômeno tanto no nível social quanto individual.
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O primeiro modo trata da separação da igreja e do Estado, da retirada da igreja e da fé das
instituições sociais. O segundo diz respeito à fé dos indivíduos. Em geral, as distinções
são realizadas a partir da percepção de que a observação apenas das instituições religiosas
não é suficiente para compreender a religiosidade presente nas sociedades
contemporâneas. Assim, são agregados às pesquisas e análises critérios que considerem
a subjetividade, a relação individual com a instituição ou a prática religiosa fora dela.
Também Jose Casanova – que distingue suas análises das de Berger, especialmente sobre
a atualidade – neste ponto segue caminho semelhante e propõe dois conceitos distintos de
secularização, um como diferenciação, que pode ser considerado no nível institucional e
outro como perda de religião, que abarcaria a dimensão individual.
Tendo em mente tais distinções, é mais fácil perceber o deslocamento que Taylor
realiza em sua forma de analisar a secularização. De modo geral, o autor propõe que uma
possível caracterização seria pensar em “instituições e práticas comuns”, com ênfase no
Estado. Neste sentido, uma das marcas deste processo é a separação entre igrejas e
estruturas políticas, reservando a crença ou sua ausência a uma questão privada
(TAYLOR, 2010, p.13). O autor identifica, a partir disto, três conjuntos de características
ou sentidos para o processo de secularização: o primeiro, ligado ao Estado e ao espaço
público sem Deus; o segundo, como abandono de convicções e das igrejas; e, por fim, as
condições de fé do indivíduo na sociedade.
Sobre os dois primeiros conjuntos, o autor apresenta reflexões mais curtas, já que
a ênfase de sua investigação recai sobre as condições de fé. Contudo, em todo o percurso
de seu trabalho, é possível perceber conexões entre os demais conjuntos – separados pela
necessidade de categorias de compreensão, e não por aparecerem de forma distinta na
realidade. Sobre o espaço público, Taylor observa que nas sociedades mais antigas, a
religião “estava 'em toda parte'”, sem jamais ser percebida como algo isolado de outras
dimensões da vida, incluindo a política (2010, p.14). Na pequena descrição que faz desse
aspecto da secularização, remete-se às teorias que percebem na modernidade a
fragmentação de campos sociais autônomos, regidos cada qual por uma racionalidade
específica e que, portanto, não dependem da crença nem em sua formação nem em seu
funcionamento. O autor alerta que é necessário perceber, para se aproximar desta
perspectiva, que “esse esvaziamento da religião das esferas sociais autônomas é,
evidentemente, compatível com a vasta maioria das pessoas que ainda acredita em Deus
e que pratica sua religião fervorosamente” (Idem, p.14).
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Sobre o segundo sentido de secularização, o abandono da religião, Taylor apenas
esclarece que está ligado a fenômenos como as igrejas vazias da Europa. O interessante
é que, nesta perspectiva, mesmo países que mantêm “vestígios de referência a Deus no
espaço público” podem ser considerados seculares (Idem, p.15). Esta distinção entre
secularidade em termos públicos e em termos de religião – seja institucional, seja de
crença – ressoa aos estudos de Weber, sobretudo à análise que faz a partir da sociedade
americana, quando de sua visita investigativa aos Estados Unidos, em 1904.
Esses dois sentidos são os que mais aparecem no debate pregresso ao trabalho de
Taylor, conforme vimos na revisão anterior. Berger, por exemplo, utiliza distinção
semelhante, no intuito de complexificar a compreensão sobre relações entre modernidade
e religião. Para este sociólogo,
(...) a secularização a nível societal não está necessariamente vinculada à
secularização a nível da consciência individual. Algumas instituições
religiosas perderam poder e influência em muitas sociedades, mas crenças e
práticas religiosas antigas ou novas permaneceram na vida das pessoas, às
vezes assumindo novas formas institucionais e às vezes levando a grandes
explosões de fervor religioso. Inversamente, instituições religiosamente
identificadas podem desempenhar um papel social ou político mesmo quando
muito poucas pessoas confessam ou praticam a religião que essas instituições
representam. Para dizer o mínimo, a relação entre religião e modernidade é
bastante complicada. (BERGER, 2001, p.10)

Portanto, a diferença da proposta de Taylor está em enfatizar exatamente o terceiro
sentido ou conjunto de características da secularização: o das condições de fé. É
exatamente neste ponto que está o deslocamento proposto pelo autor, em relação ao
debate já constituído ao longo do século XX. A diferença é esquivar-se do par indivíduoinstituição social e olhar para o contexto em que o indivíduo faz suas opções, o que inclui
procurar a compreensão sobre quais opções estão disponíveis e por quê. Neste sentido, a
secularização consiste “na passagem de uma sociedade em que a fé em Deus é
inquestionável e, de fato, não problemática, para uma na qual a fé é entendida como uma
opção entre outras e, em geral, não a mais fácil a ser abraçada” (TAYLOR, 2010, p.15).
A questão a ser examinada, portanto, é a mudança que leva de uma sociedade em que a
fé em Deus é axiomática para uma sociedade em que existem alternativas. Outra diferença
é que a questão do desaparecimento da religião se quer aparece nestas abordagens da
secularização. Por outro lado, o fato das sociedades ocidentais serem secularizadas é
tomado como certo – e a obra dedica-se a explicar não apenas o porquê, mas também
como o processo de secularização se deu.
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Em texto dedicado a comentar a obra de Taylor, Casanova diferencia o trabalho
do autor dizendo que, "na verdade, o interesse principal de Taylor não é oferecer um
balanço da secularização em termos das teorias padrão de secularização, que medem as
taxas de mudanças (principalmente queda) de crenças religiosas e práticas em sociedades
modernas contemporâneas" (CASANOVA, 2010, p. 265)19. O sociólogo espanhol
apresenta o interesse principal de Taylor como sendo uma "descrição fenomenológica das
'condições' seculares de crença" (Idem).
Segundo Casanova, a argumentação construída por Taylor tem como fundamento
que a secularidade, cada vez mais, se torna a opção padrão que "pode ser experimentada
ingenuamente como natural e, portanto, não mais com necessidade de justificativa"20
(Idem, p.266). Dessa forma, a falta de fé na atualidade não é simplesmente uma condição
de ausência de crença, mas sim uma condição histórica. Em entrevista para a IHU On
line, quando esteve no Brasil, o sociólogo aponta como principal mérito da obra a
convocatória de Taylor à reflexão, direcionada a todos – crentes e não-crentes. Outra
contribuição seria o modo como o autor une as religiões presentes na contemporaneidade
como constituidoras do presente e "não como alternativas que se excluem". Além disso,
a obra de Taylor apresentaria sobre o tema uma abordagem "que os cientistas e os
filósofos não abordavam" e que os não religiosos não tratavam "porque se pensava que
era um tema irrelevante", que seria exatamente a ênfase na crença e na transcendência, e
em que significados elas possuem para a humanidade (CASANOVA, 2012).
O deslocamento pode parecer sutil, porém é determinante e abre todo um novo
campo, a partir deste ponto de vista, para pensar secularidade e as relações entre
modernidade e religião. O olhar de Taylor busca desviar do espanto com tantos "ateus"
nas sociedades contemporâneas – o que poderia ser considerado típico dos mantenedores
da fé, como se a humanidade naturalmente cresse; por outro lado, esquiva-se também de
uma possível indignação ateísta por "ainda haver crença" no mundo, como se o caminho
natural fosse desenvolver sociedades de homens e mulheres que não creem. O embaraço
e o ponto que Taylor propõe iluminar é exatamente ser possível a coexistência dessas
duas posturas após um longo período em que, sendo impossível a opção de não crer,

Tradução livre da autora. No original: "Indeed, Taylor’s primary interest is not to offer a sociological
account of secularity in terms of standard theories of secularization, which measure the changing (mostly
falling) rates of religious beliefs and practices in modern contemporary societies".
20
Tradução livre da autora. No original: "Secularity, by contrast, tends to become increasingly the default
option, which can be naively experienced as natural and thus no longer in need of justification".
19
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também não eram possíveis os espantos acima descritos. Portanto, o objeto de trabalho
do pensador pode ser colocado como as condições de experiência da secularidade:
A secularidade nesse sentido é uma questão atinente a todo o contexto de
compreensão no qual nossas experiências e nossas buscas morais, espirituais
ou religiosas têm lugar. Por ‘contexto de compreensão’ aqui me refiro não
apenas a questões provavelmente formuladas de modo explícito por quase
todo o mundo, como a pluralidade de opções, mas também a outras que
compõem o pano de fundo implícito e amplamente desfocado dessas
experiências e buscas, a sua ‘pré-ontologia’, para usar um termo
heideggeriano. Desse modo, uma era ou sociedade seria secular ou não em
virtude das condições de experiência do espiritual e da sua busca. (TAYLOR,
2010, p. 16, grifo nosso)

A proposta de pensar nas condições de possibilidade da fé ou de não tê-la é
acompanhada pela noção de experiência, que se coloca exatamente nas relações entre os
indivíduos e o seu contexto. Isto considera o conjunto de possibilidades disponível para
tal vivência e abriga certa indeterminação – ou seja, como o mundo pode ser e
efetivamente é experimentado – o que pode ser investigado a partir da história, da
filosofia, dos textos e relatos existentes de um período, de uma sociedade, mas não
examinado objetivamente, em métodos quantitativos, por exemplo.
Para construir a análise nesta perspectiva, Taylor remete ao termo
“desencantamento”, cunhado por Weber, e propõe olhar para o mundo anterior à
modernidade como “encantado”, um mundo em que não crer era improvável. É assim
que, em “Uma era secular”, o autor propõe contar uma história, na versão da
secularização, e procurar esclarecer este processo, sendo o livro, segundo o próprio autor,
uma busca por identificar “em que consiste essa secularidade” (TAYLOR, 2010, p.7).
Mais uma vez, apesar de reafirmar sua diferença em relação a outras análises, Taylor
revela que prossegue devedor da matriz weberiana. Além do termo encantamento, sua
perspectiva que focaliza as condições de possibilidade da crença é construída em diálogo
com os outros dois sentidos de secularização. O autor argumenta que, no Ocidente, “a
mudança para a secularidade pública contribuiu em parte para promover uma Era Secular
em meu terceiro sentido” (Idem, 2010, p.16). Este ponto interessa para além da
reafirmação dos antecedentes weberianos do pensamento – o que é um tanto óbvio nos
estudos deste tema –, mas principalmente por indicar conexões entre os diferentes
sentidos possíveis de secularização.
O deslocamento indicado pelo próprio autor é o que vai da questão da fé – presente
nas outras formas de pensar secularização – para a questão das “condições de crença,
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experiência e busca”. Taylor indica que considera insatisfatória a explicação do
secularismo como abandono da fé: “a ciência refuta e, assim, abafa a crença religiosa”
(Idem, p.17). Para ele, isso não é suficiente nem como causa, nem mesmo como chave
explicativa do processo: “o que quero fazer é centralizar a atenção nos diferentes tipos de
experiência vivida envolvidos na compreensão da vida de uma maneira ou de outra, no
que significa viver como crente ou como descrente” (Idem, p.17). Neste sentido, a
proposta do autor é mudar a forma como a pergunta é elaborada, o que implica buscar
novos caminhos de resposta.
Um exemplo esclarecedor é pensar a abordagem de Taylor em comparação com a
hipótese de Berger, de que secularização e dessecularização são processos ligados a uma
espécie de luta cultural. Essa hipótese advém da percepção de que "aqueles que adotam
princípios religiosos mais 'fundamentalistas' tendem a ser de grupos menos
intelectualizados e de menor renda" – especialmente verificável entre os evangelicals
norte-americanos e os pentecostais da América Latina. Nisto se instala uma luta cultural
por status: "uma disputa pela definição de princípios e valores que geram prestígios e
determinam privilégios". A compreensão da dinâmica desta guerra seria, para Berger,
"fundamental para explicar a origem desses surtos religiosos fundamentalistas
contemporâneos" que seriam causados, em parte, pela revolta contra a elite e seu discurso
moderno e secular (BERGER, 2001, p.36). Na perspectiva de Taylor, sem entrar no
mérito da veracidade da hipótese de Berger, a questão levantada por esse quadro poderia
ser: como é possível que tenhamos chegado a um momento em que a religião é usada nas
lutas sociais por status? Como isso é possível, depois de termos passado por um longo
período em que Deus era evidente, a crença era óbvia e a descrença impossível; e depois
de termos passado por um período em que se chegou a supor que a religião desapareceria?
Ou seja, menos uma preocupação com os modos como a religião é utilizada nas disputas
sociais e mais uma pergunta sobre as condições que possibilitam que a crença esteja
presente e/ou ausente nessas e em outras relações sociais.

1.1.3.1 Experiência: as noções de plenitude e exílio
Acima indicou-se duas diferenças centrais no olhar de Taylor para a secularização.
A primeira, o foco nas condições de possibilidade, esclarece-se no modo como a pergunta
é realizada. A segunda, a ênfase na noção de experiência – é menos evidente e comentada
pelo próprio autor. Taylor não se preocupa em definições precisas de palavras e sentidos,
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mas procura demonstrar, de modo claro, noções centrais ao seu pensamento. Plenitude e
exílio são, então, termos utilizados pelo autor na busca por melhor circunscrever o
território em que trabalha; afinal, o anúncio de que se pretende lidar com experiência
pode trazer nebulosidade.
Por plenitude, Taylor (2010, p.17) entende uma percepção que seria comum à
maioria das pessoas de que suas vidas são portadoras de “uma determinada forma moral
ou espiritual”, isto é, de que em algum lugar, atividade ou condição existe uma forma de
vida mais profunda, rica, plena – que existe algo, seja lugar, condição ou o que for, ainda
inalcançado, capaz de fazer a vida ser o que ela deveria ser, diferente do que é no
momento. As experiências, ou alguma experiência específica, trazem esse algo para mais
perto, talvez mesmo alcançável por um instante. Elas “oferecem uma noção daquilo que
são: a presença de Deus, ou a voz da natureza, ou a energia que flui através de tudo, ou o
equilíbrio em nós de desejo e impulso para a ação formadora” (Idem, p. 18/19).
O exílio se coloca exatamente neste espaço entre o que a vida é e a sensação de
que há algo que ela deveria ser; é a distância entre o que ainda não é pleno e a plenitude
almejada. Taylor apresenta a plenitude como um senso de direção e o exílio como “sua
inclinação negativa”, “uma incapacidade aparentemente irremediável de algum dia
alcançar esse lugar; uma falta de força; uma confusão, ou pior, a condição geralmente
descrita na tradição como melancolia, tédio” (Idem, p.19). Mais do que isso, o exílio seria
uma condição de perda da noção do lugar em que poderia estar a plenitude, até mesmo
do esquecimento do que ela poderia ser. “Mas a angústia da ausência, da perda, ainda está
lá, na verdade, de certa maneira está ainda mais intensa”. (Idem, p.19)
Para novamente reforçar sua abordagem da questão da secularização, na
perspectiva da plenitude, Taylor coloca que, antes deste processo, os modos de atingir a
plenitude eram limitados, como também era limitado o que 'plenitude' poderia significar
(Idem, p.25). Um modo interessante que ele propõe colocar a questão é apresentando que
aquilo que chamamos de “interpretação moral/espiritual” não era vivido desta forma, mas
como “realidade imediata”. A estes diferentes modos de perceber a realidade, o autor
chama “condição de experiência vivida” (Idem).
A existência e a força de vigor dessas formas de certeza imediata é uma das
mudanças de condição, importante para o quadro composto. A certeza imediata foi
amplamente deteriorada a partir da modernidade. A colocação em termos de deterioração
é porque Taylor (2010, p.26) acredita que existe na atualidade algo parecido com isso,
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que seria o “modo como a vida moral ou espiritual tende a aparecer em determinado meio
social”. Existe, portanto, uma “opção-padrão”, mas que pode ser rompida, diferente do
que ocorreria em outras condições. Outra forma de apresentar isto seria como convivência
entre dois pontos de vista: o primeiro é o das nossas convicções; o segundo é quase neutro,
um ponto em que percebemos como tendo uma perspectiva dentre outras.
Esta mudança de condição pode ser compreendida também pela percepção de que
a fé representava a opção-padrão, ao contrário da condição atual, em que “para mais e
mais pessoas, as interpretações descrentes parecem à primeira vista as únicas plausíveis”
(TAYLOR, 2010, p.26). O autor observa que o ateísmo é atualmente predominante não
apenas em número, mas em meios sociais “cruciais”, como o acadêmico e intelectual, “de
onde pode mais facilmente estender-se para outros” (Idem, p.26). Adiante, apresenta-se
que este ponto especificamente é criticado pelo sociólogo Casanova, que contrapõe a
noção de Taylor de que as sociedades ocidentais contemporâneas seriam fortemente
seculares, no sentido de ter a não-crença como opção padrão.
Um ponto interessante da noção de plenitude, conforme colocada por Taylor, é a
possível relação com as compreensões da modernidade que, na esteira de Weber,
concentram-se na diferenciação e autonomização de diferentes esferas sociais. Neste
sentido, a modernidade atua na fragmentação da realidade ou as formas de organização
da experiência vivida. Ora, uma vez que a experiência religiosa não é a única esperança
de plenitude, tantas outras se tornam possíveis. Instaura-se, portanto, a multiplicidade e a
fragmentação da experiência, sendo possível, de modo desencantado, pensar mesmo na
substituição da experiência mística de plenitude pela de realização – profissional, pessoal
e em outras áreas ou esferas vividas pelos indivíduos. Esta perspectiva estaria mais
presente, em termos de secularização, nas análises que enfatizam a separação da religião
do Estado, ou seja, em termos institucionais.

1.1.3.2 Florescimento humano e humanismo puro
Um termo bastante utilizado por Taylor é "florescimento humano". Ele está na
base da forma como o autor apresenta as transformações que descreve e bastante ligado
à noção de plenitude: esta seria a percepção de que existe algo além do florescimento
humano. Embora ele mesmo não defina a expressão, ela pode ser compreendida, a partir
das formas como aparece em seu texto, como algo além do indivíduo, que contém noção
de integração social humana - além, também, do grupo próximo, da comunidade – e de
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alguma forma de mudanças positivas da humanidade. O cuidado para não usar
desenvolvimento ou avanço – que caberiam – é que Taylor usa a expressão também em
contextos pré-modernos, em que estas palavras não seriam precisas. No mundo
encantado, a transcendência é a única possibilidade deste florescimento humano e mais,
o florescimento humano pode não ser o objetivo: a meta é a própria transcendência, em
si. Durante a Idade Média, o homem começa a compreender outros caminhos e objetivos,
mais em seu domínio, para este florescer da humanidade, até chegar ao humanismo
exclusivo. É este percurso que Taylor descreve.
O humanismo puro ou exclusivo é a compreensão de que o homem é complemente
autônomo e independente, isto é, “um humanismo que não aceita quaisquer objetivos
finais além do próprio florescimento humano, nem qualquer lealdade a nada além desse
florescimento” (TAYLOR, 2010, p.33). Para Taylor, não é possível perceber nada
semelhante em outras sociedades e em outros momentos históricos, ainda mais se
consideradas as dimensões da modernidade: este “projeto” de florescimento era para
todos. Assim, a secularidade como condição de crença coincide com este momento, da
possibilidade do humanismo exclusivo, que pela primeira vez “ampliou a variedade de
opções possíveis, colocando um ponto final na era da fé religiosa 'ingênua'” (Idem, p.34).
Então, o desencantamento não é suficiente para explicar o surgimento deste tipo de
humanismo; a condição para essa emergência inclui uma “confiança em nossos próprios
poderes de ordenamento natural” (Idem, p.43).
Dois pontos importantes para compreender o que está sendo caracterizado como
era secular: o primeiro é que Taylor sustenta, através da noção de humanismo puro, que
a secularidade não encerra a possibilidade de experiência de busca por plenitude; ao
contrário, a busca pela plenitude ocorre para todos, os que possuem algum tipo de fé e os
que não a possuem. O outro ponto é que antes da modernidade o ser humano não ocupava
“o topo”: havia seres superiores a quem se devia venerar, reverenciar, prestar devoção ou
amar. O humanismo puro é uma possibilidade de plenitude em que o humano está acima
de tudo.
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1.1.3.3 Taylor e o caminho por um mundo encantado: estabelecendo marcos
O termo “encantado” é usado por Taylor em oposição à expressão weberiana
“desencantamento”, reproduzida de tal forma, especialmente na sociologia da religião,
que alguns pensadores contemporâneos falam em “re-encantamento” do mundo para
caracterizar os crescentes movimentos religiosos da atualidade. Apesar disso, elaborar a
noção de encantamento como característica da cultura pré-moderna não havia sido feito,
ao menos não do modo denso e complexo como Taylor propõe. O contexto em que ele
elabora a noção de mundo encantado é o percurso realizado para responder à pergunta:
“Como surgiram as alternativas a Deus como referência de 'plenitude'?” (Idem, p.41).
Esta seria, então, uma das formas como coloca a questão que guia sua investigação,
enunciada pelo autor da seguinte forma: “por que era praticamente impossível não
acreditar em Deus, digamos, no ano de 1500, em nossa sociedade ocidental, ao passo que,
em 2000, muitos de nós acham isso não apenas fácil, mas até mesmo inescapável?” (Idem,
p.41).
É a partir desta pergunta que Taylor tece a sua descrição, considerada
fenomenológica, da construção da modernidade secular. Assim, utiliza cinco
características para traçar um diagnóstico do mundo encantado, que pode ser resumido da
seguinte forma:
Estou esboçando um retrato do mundo que perdemos, um mundo no qual
as forças espirituais afetavam os agentes porosos, no qual o social estava
fundamentado no sagrado e o tempo secular nos tempos superiores,
uma sociedade, sobretudo, na qual o jogo da estrutura e da antiestrutura
era mantido em equilíbrio; e esse drama humano revelou-se no interior
de um cosmos. Tudo isso foi desmantelado e substituído por algo bem
diferente na transformação à qual, em geral e imprecisamente, chamamos
de desencantamento. (TAYLOR, 2010, p.83, grifo nosso)

Propõe-se, então, considerar cada uma das cinco características – identificadas
pelo autor como mudanças que ocorrem e permitem o desmantelamento do mundo
encantando e a emergência do desencantamento. Antes, contudo, há três importantes
caracterizações do que vem a ser um mundo encantado, ou melhor, do nosso mundo –
estamos falando, sempre, da cultura ocidental – antes do que tem sido chamado
desencantamento. A primeira é que o mundo natural era experimentado como
“testemunho do propósito e da ação divinos”, não apenas em sua rotina, mas também nos
grandes eventos: “tempestades, secas, inundações e pragas, assim os anos de excepcional
fertilidade e florescimento eram vistos como atos de Deus” (TAYLOR, 2010, p.41). A
segunda característica é a implicação de Deus na própria existência da sociedade, em um
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entrelaçamento de ritual e veneração na vida das associações sociais – paróquias, guildas,
municípios. Uma sociedade – obviamente não pensada como tal, já que se trata de um
termo moderno – era percebida como fundamento ou reflexo de algo maior que aquela
organização humana particular. Por fim, a terceira característica desse mundo é a própria
experiência de encantamento: “as pessoas viviam em um mundo encantado (...) o mundo
dos espíritos, dos demônios e das forças morais” (Idem, p.42)21. Esta experiência era
válida não apenas para os cristãos, mas também as sociedades pagãs: todas eram
“encantadas”, nesse sentido. Taylor afirma que o que aconteceu entre 1500 e 2000, que
permite a busca de plenitude fora da esfera religiosa, foi o desaparecimento dessas três
características. Ora, na conjuntura em que estão em vigor – mundo natural, sociedade e
encantamento – é quase impossível negar a existência de Deus ou de alguma forma de
transcendência.
A história do desaparecimento dessas características é a que Taylor propõe contar.
Para isso, identifica as cinco mudanças que traçam o diagnóstico do mundo encantado,
ao mesmo tempo que, uma vez mudadas, permitem compreender também a realidade
atual. Destacamos essas características no trecho que reproduzimos acima e acreditamos
importante - tanto para a compreensão do pensamento do autor quanto para nossos
próprios interesses nesta pesquisa – a aproximação de cada uma delas.

A) O self poroso
O que Taylor chama de self poroso é uma das mais marcantes características do
mundo encantado – um mundo em que espíritos, demônios e forças morais são capazes
de influenciar as pessoas. Isso teria desaparecido processualmente, sendo substituído por
um mundo em que a mente humana é o único lugar possível de “pensamentos,
sentimentos, vigor espiritual”. Ou seja, aparece na modernidade uma noção de espaço
interior ou "autoconsciência introspectiva", que coloca a questão mente-corpo como
“inescapável”, mas que não estava em vigor, da mesma forma, antes da modernidade
(TAYLOR, 2010, p.47).
Assim, o mundo encantado era composto por espíritos – outras mentes que não as
humanas – que o habitavam “sem problemas”. No mundo atual é a "não influência" desses
21

Novamente é possível perceber a conexão com a proposta de Weber e do weberiano Peter Berger. A
ênfase de Taylor está justamente no ‘encantamento’, enquanto Weber procura pensar a modernidade a partir
do desenvolvimento de uma racionalidade em oposição a este mundo ‘encantado’.
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atores externos ao que agora chamamos de sujeito que "experienciamos ingenuamente”
(Idem, p.47). Por ingenuamente, o autor quer destacar a nossa forma de interpretação de
mundo naturalizada no processo de secularização. Ou seja, se no mundo encantado a
influência sobre as pessoas de demônios, espíritos e objetos era irrefletida e
inquestionável, na era secular, a não-influência que é tomada ingenuamente, não-refletida
e inquestionável. Essa postura ignora o fato de que nem sempre foi assim e que sempre é
possível perceber como interpretação formas de experimentar o mundo que são dadas
como naturais. Essa proposta é central à obra de Taylor e também contribui com a
transposição necessária para sua compreensão.
A explicação do que quer dizer por self poroso é feita em contraposição ao que
estaria em vigor na modernidade e contemporaneidade: o self protegido ou blindado. Na
modernidade, o significado22 do mundo, das coisas, de tudo, está dentro do sujeito, está
na mente. Para colocar em termos semelhantes, a diferença é que no mundo encantado
havia outras mentes além das humanas, não apenas de Deus ou de deuses, mas de
demônios, santos, anjos. Além disso, havia também um poder nas coisas, fossem locais
sagrados, relíquias e outras: “no mundo encantado, a linha entre agência pessoal e força
impessoal não estava claramente demarcada” (Idem, p.49). Assim, a diferença pode ser
colocada também como uma questão de fronteiras. O mundo encantado está na posição
contrária do universo atual, em que o self protegido estabelece densas e intransponíveis
fronteiras. No mundo encantado, a experiência era a ausência de fronteiras entre humanos,
espíritos, locais, objetos – fronteiras, estas, essenciais na atualidade.
A noção de significado é uma forma de perceber a diferença entre mundo
encantado e mundo desencantado: neste último, ele é endógeno, passa a existir quando o
mundo afeta a mente; no mundo encantado, o “significado já existe fora de nós, é anterior
ao contato”, podendo “nos dominar”, “ele vem para nós de fora” (Idem, p.51). Objetos,
lugares e outras coisas possuem, então, poderes mágicos, ou seja, possuem “poder
causal”, uma capacidade de influência – podem provocar acontecimentos, inclusive
resultados físicos. Na era secular, o mundo físico é que deve proceder por leis causais e
nisto não há qualquer tipo de significado moral. A diferença significativa entre uma
experiência e a outra é a "linha entre sujeitos e coisas", muito definida para homens e
mulheres a partir da modernidade, mas completamente permeável e sujeita a influências

Taylor utiliza o termo 'significado' em concepção genérica, como algo ligado ao “significado da vida”
(Idem, p.49).
22
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diversas no mundo pré-moderno: a palavra usada por Taylor é, portanto, "porosa" (Idem,
p.52/53).
A possessão é usada pelo autor como exemplo desta porosidade: existe uma zona
de interstício entre indivíduo e mundo – especialmente o dos espíritos e seres, outras
mentes que não humanas – que permite a influência e mesmo a total dominação de tais
seres/ espíritos sobre indivíduos. Isto se aplica tanto à influência maligna, quanto à
influência benigna, ou seja, o enchimento de um indivíduo pela "graça". "Demônios
conseguem nos possuir, mas Deus ou o Espírito Santo entram em nós, ou nos revigoram
por dentro" (Idem, p.53), nas palavras de Taylor, quando distingue a boa da má influência.
Por mais que possam ser estabelecidas diferenças significativas entre influências e
possessões malignas das benignas, importa a percepção de que a condição de existência
de ambas é exatamente esta porosidade do ‘sujeito’, das mentes humanas. Essa
experiência confunde o que atualmente compreendemos por dentro e fora. Isso torna o
self poroso vulnerável. Ele pode ser influenciado por elementos externos até mesmo ao
nível da vontade, o que impede, inclusive, a resistência a tal influência. Taylor relaciona
à vulnerabilidade a questões morais, de dívida, culpa e castigo:
Ao lado da vulnerabilidade à malevolência caminha a necessidade de aplacála, que constitui a ação de comprar ou ganhar a amizade, ou pelo menos de
desativar a inimizade dessas forças. E, associadas, a isto, encontram-se as
noções do que é normal fazer para aplacá-la, consequentemente, noções de
obrigação, dívida; portanto, noções de culpa e castigo, que assim
desempenham um importante papel nesse mundo. (Idem, p.54)

As fronteiras indistintas entre poder causal e influência e entre mente e corpo
aparecem de modo exemplar na associação entre doença e pecado: adoecemos "por
estarmos enfraquecidos interiormente por uma condição pecaminosa" (Idem, 57).
Acreditava-se, então, que a doença desapareceria após a absolvição do pecado. Portanto,
o self poroso está "nas garras da coisa real", sua própria condição está atrelada à condição
fora de si. As coisas não parecem ser de tal forma, elas são. E esta porosidade entre o self
e o outro deve ser percebida como "um fato experiência, não como uma questão de
'teoria', ou 'crença'" (Idem, p.57). Por outro lado, o self moderno tem a possibilidade de
"desengajar-se de tudo fora da mente", distanciar-se de seus sentimentos, ressignificá-los
a partir de uma nova leitura ou percepção deles. O self protegido, como Taylor caracteriza,
"está ciente da possibilidade de desengajamento (...) em relação ao entorno total de uma
pessoa, natural e social" (Idem, p.60).
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Nesse contexto de disputa de forças que afetam tanto as mentes humanas quanto
o mundo fora delas, a descrença é praticamente uma impossibilidade, pois "o fato de Deus
figurar nesse mundo como o espírito dominante" é "a única coisa que garante que, nesse
campo de forças inspirador de terror e assustador, o bem triunfará" (Idem, p.59). O
argumento de Taylor é que a ausência de Deus, no mundo encantado, não levaria ao self
blindado, mas a buscar proteção em outra parte – provavelmente com o arqui-inimigo
divino, Satanás. Apesar de ter sido uma provável opção de uma minoria durante a Idade
Média, isto obviamente não parecia muito atrativo para “atrair multidões”. Portanto, Deus
era a garantia, dentro do possível, de resguardo e proteção a este universo.

B) Social fundamentado no sagrado
No mundo encantado, portanto, as forças espirituais eram capazes de afetar as
pessoas, o sefl poroso. O contexto social destas afetações era todo fundamentado no
sagrado – e esta é a segunda das cinco características propostas. Pensar e viver em
sociedade no mundo encantando se dá na indistinção entre indivíduo e grupo: assim como
o self é poroso, o limite do indivíduo e do grupo também não é bem definido. As forças
capazes de afetar o indivíduo normalmente afetavam a ele enquanto sociedade; por isso,
a forma de defesa era também em sociedade. Práticas que exemplificam isso são o tocar
do sino da igreja quando há fortes relâmpagos ou as procissões que buscavam espantar os
espíritos malignos da extensão da Paróquia. Os modos de se defender neste mundo
encantado são também coletivos, fazem uso "de uma força da qual podemos desfrutar
apenas como comunidade, especificamente no plano da paróquia, mas também de modo
mais amplo no da Igreja em toda a sua extensão". (Idem, p.60)
Este aspecto coletivo da proteção é interessante como chave explicativa das
reações intensas e violentas aos hereges e contestadores dos ritos. Ora, se esses ritos
protegem a comunidade, questioná-los pode colocar em risco a eficácia de tais práticas,
ou seja, coloca em perigo toda a comunidade. Taylor observa que
Custou a desaparecer a ideia de que uma sociedade que contém hereges, até
mesmo descrentes, deve cair em desgraça. Ela até mesmo sobrevive em uma
forma semirracionalizada até a era do Iluminismo, na concepção de que, por
exemplo, juramentos de lealdade teriam de ser nulas e sem valor para ateus,
os quais, por definição, não temem qualquer castigo após a morte. Locke
pensava assim, e até Voltaire chegou perto disso. (Idem, p.61)
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O vínculo social em todas as dimensões da vida está entrelaçado ao sagrado. Isto
simplesmente porque "se não estivesse arraigada no sagrado de Deus, ela teria de estar
fundamentada no contrassagrado do Mal" (Idem, 62). Deus é o fundamento para a
sociedade, o vínculo entre pessoas, clero e laicato, entre a comunidade local, a igreja
como o todo e o "reino". Portanto, é o que fundamenta os laços sociais internos a um
determinado grupo e também o que dá a este grupo sentido em relação ao mundo. Sobre
este ponto, o autor não se preocupa em apresentar os contrastes com as características da
sociedade moderna, talvez porque parte delas estejam muito imbricadas ao próprio
processo de secularização – como o surgimento do Estado laico como unificador e central
na formação da sociedade. Contudo, o direcionamento do autor é menos no sentido das
instituições e mais na direção de perceber como a noção de ‘indivíduo’ é algo típico da
modernidade. A ampliação do espaço de interioridade e a definição de limites própria ao
self protegido afeta intensamente os modos de relação e vínculos sociais.

C) Secular e superior: a experiência do tempo
A experiência do tempo também é bastante diferenciada no mundo encantado, em
relação à cultura moderna. Ora, se o self poroso constitui-se na comunidade – onde estava
seu destino de afetações, vulnerabilidades, riscos e também de defesa e proteção
socialmente vinculado – o tempo também é vivenciado coletivamente e em relação ao
sagrado. Há a distinção e convivência de diferentes percepções de ‘tempo’ ou a
temporalidade é experimentada a partir de dimensões que se entrecruzam.
Neste ponto, vale lembrar que a própria palavra ‘secular’ ganha o sentido de
caracterização de período histórico a partir da modernidade, mas que é na expressão junto
a tempo que ela encontra seu sentido original. ‘Secular' deriva de saeculum, século ou era.
“Quando passa a ser empregado como um termo em oposição, como clero secular/regular,
ou estar no saeculum, em vez de estar na religião (...), o significado original está sendo
delineado de uma maneira bem específica" (Idem, p.75). Portanto, a palavra é utilizada
em oposição a tempo superior, como "tempo comum". O tempo secular é, portanto,
apenas o tempo, o período, a temporalidade linear em que percebemos a sucessão dos
fatos, a passagem do tempo, o ontem, hoje, amanhã ou passado, presente, futuro.
Já a noção ou experiência de “tempos superiores”, explica Taylor, é uma herança
europeia da eternidade em Platão e na filosofia grega: "o ser realmente real, pleno, está
fora do tempo, não se modifica. O tempo é uma imagem móvel da eternidade. É
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imperfeito, ou tende à imperfeição" (Idem, p.76). O tempo perfeito, a "verdadeira
eternidade" era "fixa e invariável", sem começo nem fim – havia uma noção de
circularidade nesta forma de experimentar o tempo.
A experiência temporal é vivenciada de forma diferente pelo cristianismo. O Deus
criador e a narração da "história das relações de Deus com os seres humanos" é
incompatível com "a ideia de que existam ciclos que sempre se repetem" (Idem, p.76).
Além disso, nesta forma de apreensão temporal, "Deus entra em cena no tempo" o que
significa que "o que acontece no tempo faz diferença". A partir disto, surge outra ideia de
eternidade, cuja formulação mais conhecida na cristandade latina deriva de Santo
Agostinho: a eternidade é concebida como tempo concentrado. Assim, para Agostinho, o
tempo comum é "dispersão, distensio, perda de unidade, estar desconectado do nosso
passado e sem contato com nosso futuro" (Idem, p.78). Estes dois modelos de eternidade,
platônico e agostiniano, estão presentes de modo simultâneo na Idade Média. O primeiro
é o tempo "da imobilidade perfeita, da impassividade, à que aspiramos ao elevar-nos no
tempo"; o segundo é a "eternidade de Deus, que não abole o tempo, mas o reúne em um
instante. A isso podemos ter acesso ao participar da vida de Deus" (Idem, p.78).
Para Taylor, contudo, existe ainda uma terceira forma de apreensão do tempo, que
é o "tempo das origens". Este não teria sido formulado nem na teologia, nem na filosofia,
mas "pertence à tradição popular das pessoas e, na verdade, não apenas na Europa, mas
em quase todo lugar" (Idem, p.78). O ‘tempo das origens’ refere-se a um "Grande Tempo,
um illud tempus, quando a ordem das coisas foi estabelecida", que reside em um passado
remoto; trata-se, portanto, de "um tempo fora da mente". Contudo, ele não está somente
no passado remoto, mas também "acima de nós": é possível se aproximar desta origem
através de ritual.
A consciência de tempo na Idade Média seria formada, assim, por aspectos de
cada um desses três tipos de tempo superior. "O fluxo do tempo secular ocorre num
contexto vertical multíplice, de forma que tudo se relaciona com mais de um tipo de
tempo" (Idem, p.78/79). Ou seja, o tempo secular não era homogêneo, porque estava
relacionado

aos

tempos

superiores

–

as

temporalidades

eram

mutuamente

intercambiáveis. Em celebrações ritualísticas, em inversões – apresentadas no próximo
tópico – os tempos superiores rompiam o tempo secular, o cotidiano. Também a própria
rotina era organizada em torno dos tempos superiores, de um calendário religioso que
determinava o que fazer em cada período do ano, mês, lua etc. Ou seja, o tempo secular
era organizado em função dos tempos superiores. Essa experiência temporal que inclui a
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passagem linear, mas que está além dela, com largo espaço para sua suspensão em prol
dos tempos superiores, da emergência do sagrado, deixa de existir na modernidade.
A diferença para a experiência temporal moderna é a permanência, constante, do
tempo "no fluxo horizontal", sem relação com os tempos superiores. Isso está ligado à
passagem da noção de lugar para a de espaço. Neste sentido, newtoniano de tempo e
espaço, realmente a temporalidade moderna é homogênea e vazia, como descreve Walter
Benjamim, citado por Taylor. Contudo, o autor acredita que essas duas características não
contam toda a história da consciência de tempo moderna: "temos formas de narrativa,
reunidas em torno de noções de potencial e maturação que, em certo sentido, tornam
significativas diferentes localizações de tempo" (Idem, p.80). Com a constituição da
noção hegeliana de história, talvez a modernidade tenha fundido as diferentes
experiências de tempo, no sentido de tornar o tempo secular – o da percepção linear da
passagem do tempo – o próprio tempo transcendente, no sentido de que nele está o sentido
das coisas, o tempo secular diz o que as coisas são. A realidade passa a se encontrar no
tempo linear e as rupturas de outros tempos tornam-se, por consequência, desnecessárias.

D) O jogo da estrutura e da antiestrutura
Os modos de experimentar a temporalidade estão intimamente ligados com a
quarta característica constituidora do mundo encantado, que é a manutenção do equilíbrio
entre o jogo de estrutura e antiestrutura. A estrutura é a vida organizada, a rotina, o
cotidiano. A antiestrutura são os momentos de suspensão desta ordem estrutural
cotidiana, que são, na perspectiva temporal, "nós cairóticos", ou seja, exatamente os
momentos em que os tempos superiores irrompem o secular. Taylor define como
"momentos cuja natureza e lugar exigem inversão, acompanhados por outros que
demandam rededicação" (Idem, p.74). O primeiro tipo, de inversão da ordem, é
exemplificado pelo Carnaval; o segundo tipo, de rededicação, é encontrado nos ritos e
costumes da Quaresma e da Páscoa.
Taylor destaca que o mundo que abriga festividades de inversão, como forma de
manter o equilíbrio, "incorpora alguma noção de complementaridade, a necessidade
mútua de opostos, ou seja, de estados que são antitéticos não podem ser vividos ao mesmo
tempo". Trata-se de um mundo, "e subjacente a isso talvez um cosmos, no qual a ordem
precisa do caos, no qual temos de dar lugar a princípios contraditórios". Isto é
"desconcertante para a mente moderna", que "a complementariedade por trás do carnaval
existe na esfera moral ou espiritual" (Idem, p.66). No pensamento funcionalista,
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apresentado por Taylor especialmente a partir de Turner, isto significaria dizer que as
sociedades no mundo encantado comportam a estrutura e a antiestrutura.
Tais distinções teriam sido uma forma encontrada pela igreja da época para manter
o equilíbrio diante de tensões que inevitavelmente surgiam. Uma delas era a convivência
de dois tipos de objetivos. O primeiro, de autotranscendência, que era uma direção
apontada pela fé cristã, que sugeria "um direcionamento da vida para algo além do
florescimento humano". O outro objetivo era o próprio florescimento humano, permitido
através de instituições e práticas da sociedade medieval, já sintonizadas para promovê-lo,
mesmo que parcialmente. Estes dois objetivos tensionavam as "exigências da
transformação" total contra as "necessidades da vida humana cotidiana" (Idem, p.62). A
permissão e, de certa forma, controle de eventos de inversão, como o Carnaval, era uma
das formas de equilibrar tensões como esta. Outra forma foi a organização da sociedade
em funções complementares, embora de dignidades desiguais. Neste sentido, grosso
modo, pode-se dizer que as ordens monásticas rezavam por todos, as ordens mendicantes
pregavam e era necessário haver os que davam esmolas e assim por diante.
O que está em evidência e em contraste com as sociedades modernas é a noção de
complementariedade necessária para a manutenção de equilíbrio e funcionamento da
sociedade. Ou seja, tanto o Carnaval, como momento de inversão da ordem, quanto as
celebrações de rededicação eram necessários para esta estrutura – que contém, em si,
espaço para o seu rompimento. Esta síntese teria sido perdida na modernidade, que
elaborou sociedades plenamente estruturadas, em que a antiestrutura é abolida, vista não
apenas como desnecessária, mas como negativa, desconcertante e até mesmo perigosa.

E) O cosmos
Finalmente, a quinta composição destacada por Taylor para caracterizar o mundo
encantado é o cosmos enquanto totalidade da existência. Essa totalidade possuía um
ordenamento, tratava-se de um mundo ordenado por limite e hierarquia. Herdeiro dos
gregos, o cosmos conferia contorno à vida, trazia a ideia de limite, finitude e um
ordenamento hierárquico cujo ápice estava na eternidade. Com certa correspondência a
esta noção, a de universo é típica da modernidade, mas exprime uma ordem própria,
"exibida pelas leis naturais" (Idem, p.82). O sentido de universo não possui sentido
hierárquico e sua ordem não está relacionada ao significado humano – está mais próxima
da ciência. Para Taylor, há mesmo uma relação entre o surgimento da noção de universo,
em detrimento do antigo cosmos, e a revolução científica.
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O cosmos, portanto, é capaz de abrigar a tensão e o equilíbrio entre estrutura e
anti-estrutura; nele, é possível experenciar uma temporalidade ordenada em torno dos
tempos superiores, em que cabe rupturas e nós cairóticos. Os vínculos sociais estão
fundamentados no sagrado e os agentes são porosos, influenciáveis pelos espíritos e
objetos externos. É este o quadro que Taylor compõe para designar o mundo pré-moderno
como encantado.

1.1.4 Um olhar crítico às hipóteses de Taylor
Até este ponto, traçou-se um panorama geral do debate sobre secularização – no
qual Charles Taylor se insere –, e destacamos seu diferencial em relação às outras
propostas de análise da secularidade moderna, tecidas no decorrer do século XX e até a
atualidade. Ainda buscou-se destacar e esclarecer noções consideradas importantes para
a compreensão da descrição de Taylor. O principal deslocamento proposto pelo autor está
na maneira de fazer a pergunta, de colocar a questão e, obviamente, sua perspectiva é toda
afetada por isto. Na esteira da construção do debate sobre secularização, acrescenta-se
ainda que a recepção das propostas de Taylor pela sociologia da religião tem sido
controversa. Casanova é um dos autores que dialoga com o trabalho de Taylor, fazendo
sua crítica. Inicialmente, ele reconhece na obra
(...) possivelmente a reconstrução genealógica mais completa que temos de
como se transformaram as sociedades cristãs ocidentais de uma situação em
que todo mundo acreditava em Deus – e a crença Nele era aceita como o
normal, sendo muito difícil, quase impossível, não acreditar – a uma situação
em que, ao inverso, o natural é não acreditar, sendo a fé que exige um processo
reflexivo. (CASANOVA, 2012)

Em seguida, o sociólogo tece vários contrapontos e apresenta graves discordâncias com
Taylor. Elas podem ser agrupadas em torno de dois pontos: uma questão com a amplitude
com que Taylor trabalha, que fragilizaria suas hipóteses, no sentido de que elas seriam
mais adequadas à Europa e não tanto à realidade norte-americana; e outra questão com o
que Casanova chama de "sede de transcendência" do autor, que pretende apontar fissuras
na estrutura secular imanente do ocidente para que os rompimentos abram novo espaço a
novas formas de transcendência.
Já do lado dos pontos fortes da obra, apontados por Casanova, está o movimento
dentro da consciência histórica moderna, inserindo a contemporaneidade em processos
históricos – ainda que não lineares, repletos de rupturas e continuidades irregulares. Neste
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movimento através e na história, Casanova considera que a análise de Taylor é generosa
com as reflexões anteriores, colhendo delas os principais insights e também apontando
críticas, à medida que constrói sua própria argumentação e delas se diferencia. Uma
dessas diferenças é o peso dado às reformas religiosas que ocorreram ainda no período
medieval nos processos de secularização e desencantamento. Neste contexto, Taylor
"adverte-nos a sermos igualmente cautelosos com todas as narrativas de supressão
simples, sem custos e de superação, seja narrado por cristãos na forma de 'pedagogia de
Deus' ou por protagonistas do Iluminismo na forma da ascensão 'do homem'"23
(CASANOVA, 2010, p.268).
Em sua análise, o sociólogo considera problemática a parte mais ao fim do livro:
Se as primeiras seções do livro revelam os dons analíticos, hermenêuticos e
de narrativa de um filósofo que pode nos ajudar como poucos a
compreender nossos imaginários sociais seculares, a parte final revela a alma
romântica do amor cristão, a vontade de acreditar que acompanha a
esperança para a eternidade, e a sede utópica por divindade encarnada e
transcendência além do mero florescimento humano. (CASANOVA, 2010,
p.270)

Casanova questiona a ausência na obra de Taylor de percepções que considerem,
por exemplo, questões como o pós-colonialismo e a maneira como a Europa vive, na
contemporaneidade, dinâmicas sociais de interação com diferentes culturas. A era global,
para Casanova, descentraliza a experiência da Europa Ocidental, e ele questiona se as
interações que ocorrem nessa conjuntura não serviriam também para "desestabilizar a era
secular de Taylor, sem necessariamente abrir novos caminhos para novas formas de
transcendência"24 (CASANOVA, 2010, p.274). Ou seja, os processos descritos por
Taylor não levarão, necessariamente, a novos espaços de transcendência na
contemporaneidade.
O outro ponto crítico da obra de Taylor, apontado por Casanova, seria a
identificação de "um mesmo padrão básico e pós-cristão da secularização ocidental"
(Idem, p.277). Para o sociólogo, a estratégia de aproximar as realidades europeias e norteamericanas é questionável. O processo de secularização é sintetizado por Casanova como
23

Tradução livre da autora. No original, "Taylor warns us to be equally wary of all narratives of simple,
cost-free suppression and supersession, whether narrated by Christians in the form of “God’s pedagogy”or
by protagonists of the Enlightenment in the form of the “ascent of man".
24
Tradução livre da autora. No original, o período todo: "I would like to look at the possible ways in which
this decentering of the Western European experience, this provincializing of Europe that accompanies our
global age, may serve also to destabilize even further Taylor’s secular age, without necessarily opening
new paths to novel forms of transcendence".
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ligado a fatos ocorridos dentro da Idade Média, como revoluções papais e a emergência
de ordens mendicantes, que atuaram na cristianização das crescentes cidades medievais.
É fortalecido pela influência do estabelecimento de comunidades cristãs de irmãos e irmãs
que buscavam uma perfeita vida cristã no saeculum, no mundo – esses movimentos
cristãos medievais estabeleceram os padrões de secularização que, mais tarde, foram
radicalizados pela Reforma Protestante. Assim, a dinâmica geral de secularização ocorre
em um esforço para eliminar a divisão dicotômica entre o religioso e o secular. Contudo,
esse padrão toma, sempre na perspectiva de Casanova, dois diferentes caminhos: o
protestante e do catolicismo latino.
O caminho protestante consiste em tornar o religioso secular e o secular religioso,
na forma de uma radical dessacralização cujas formas mais intensas tentam desmantelar
as instituições eclesiásticas e transformar a igreja em uma "associação secular dos santos
'visíveis'"25. A radicalização desse processo se deu nas sociedades anglo-saxãs e
especialmente nos Estados Unidos. Já o caminho do Catolicismo Latino, por contraste,
toma a forma da laicização, mantendo as fronteiras entre religioso e secular, mas
privatizando e marginalizando o religioso, embora mantendo transições e influências.
Enfim, o argumento é que, a partir dos dois padrões de secularização se pode falar em
dois diferentes tipos de modernidade. E até mesmo em uma multiplicidade de padrões,
conforme, por exemplo, a análise de David Martin.
Desta forma, a questão que Casanova coloca é "como o processo de globalização
é susceptível de afetar a idade secular nossa e de Taylor?"26 (CASANOVA, 2010, p.279).
Um provável efeito, dentro da análise de Taylor, é a expansão das opções de conversão,
já que, de certa forma, todas as religiões do mundo tornam-se disponíveis para a
apropriação individual – e isto, embora não tenha essa ênfase nem em Taylor, nem em
Casanova, certamente pode ser atribuído aos meios de comunicação, especialmente às
novas mídias, à internet. A busca individual por plenitude tem à disposição uma
multiplicidade de escolhas que é inédita e impensável em outros contextos históricos.
Contudo, enquanto Taylor aposta na multiplicidade como desafiadora da estrutura
imanente das sociedades modernas, para Casanova é improvável que o pluralismo
religioso ofereça algum risco aos quadros seculares em vigor na contemporaneidade. Para
esse último, as formas do pluralismo "continuam a ser extremamente homogêneas, tanto
25

No original: "secular association of visible 'saints'"
Tradução livre da autora. No original: "We can finally, after this long detour, pose again the question,
how is the process of globalization likely to affect “our” and Taylor’s secular age?"
26
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em suas formas de religiosidade, quanto em suas formas de secularidade, pelo menos
quando comparado com o já altamente religioso e extremamente pluralista e dinâmico
sistema denominacional nos Estados Unidos"27 (CASANOVA, 2010, p.280). Portanto,
os múltiplos caminhos e opções religiosas individuais serviriam para enriquecer o
supermercado religioso e espiritual do mundo globalizado.
As críticas de Casanova parecem pertinentes e são bem desenvolvidas, sobretudo
no texto "A secular age dawn or twilight". Contudo, ao olhar para a construção do debate,
com a vantagem de estar na periferia – no sentido de estar longe do núcleo do debate tanto
geograficamente quanto em termos de área de estudos – é possível sugerir que haja uma
questão de área nas críticas a Taylor. As áreas de atuação desse último estão mais ligadas
ao pensamento social e à filosofia, em diálogo com sociólogos. Outra questão biográfica
é sua origem, trata-se do único canadense a adquirir vulto acadêmico discutindo este tema.
Taylor também possui a mesma idade de vários dos sociólogos, contudo, sua entrada no
debate é posterior. Além disso, a posição declarada do autor, como católico e ansioso por
espaços de transcendência na contemporaneidade também podem afetar as ressonâncias,
em uma área já tão desgastada pelo embate entre pensadores ateus, que requerem para si
um olhar neutro sobre o tema, e pesquisadores cuja formação e/ou atuação são devedoras
do meio religioso28. Contudo, não é possível tecer afirmações contundentes sobre a
realidade do campo. Escolhemos o texto de Casanova para contrapor a obra de Taylor
exatamente porque ele tece a sua crítica em caráter menos acusativo e mais teórico, até
pela proximidade entre os autores – em sua obra, Taylor cita Casanova diversas vezes,
inclusive agradecendo a ele por contribuir, através de "comunicação privada" –, com a
construção de determinadas noções.
O que queremos ressaltar é que a pesquisa de Taylor parece ser, de fato, passível
de crítica através do olhar sociológico, especialmente pela exigência de aderência a fatos
e situações concretas. Contudo, este é o risco assumido, talvez necessário, para pensar
grandes marcos históricos, através das conexões de contextos específicos e construções
em termos de movimentos de pensamento; para buscar o que pode ter motivado
acontecimentos, no ideário, no pano de fundo que os tornam possíveis, em suas condições
27

No original: "both in their forms of religiosity and in their forms of secularity, at least when compared
with the already highly religious and extremely pluralistic and dynamic denominational system in the
United States".
28
. No Brasil, essa questão é discutida e, em alguns textos, sobram acusações e críticas. Uma análise a partir
da afiliação religiosa dos pesquisadores é realizada por Antonio Flavio Pierucci em Sociologia da religião
– área impuramente acadêmica. In O que ler na ciência social brasileira. Sergio Miceli (ORG). São Paulo:
Editora Sumaré: ANPOCS; Brasília, DF: Capes, 1999.
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de possibilidade. Este risco é assumido conscientemente pelo autor, que logo na
introdução de “Uma era secular” coloca que
Essas transformações cruciais precisam ser estudadas em seus diferentes
locais civilizacionais antes de nos precipitar em generalizações globais. Meu
quadro já está à beira de se tornar muito amplo; existem muitos caminhos
regionais e nacionais para a secularidade no mundo do Atlântico Norte, e não
consegui fazer justiça a todos eles. No entanto, espero, todavia, que alguma
luz possa ser lançada sobre as características gerais do processo. (TAYLOR,
2010, p. 36)

O autor ainda argumenta, em sua defesa, que pesquisas com recortes específicos
podem desconsiderar as conexões entre processos ocorridos em sociedades distintas,
tornando necessário o trabalho de assumir perspectiva ampla. Sendo assim, incorporar a
crítica de Casanova alimenta os movimentos entre macro e micro visão, buscados nas
análises aqui propostas.

1.1.5 Secularização à brasileira?
O aspecto da crítica de Casanova que questiona Taylor a partir das diferentes
experiências de secularidade em diferentes lugares – especificamente, neste caso, Europa
e Estados Unidos – é interessante para pensar sobre se e como processos de secularização
teriam se realizado no contexto brasileiro. O próprio Taylor, quando apresenta a questão
da temporalidade e argumenta que hoje já não experimentamos a interposição de tempos
superiores no tempo secular, afirma que, talvez, isso ainda possa acontecer, por exemplo,
em Guadalupe. Parafraseando, talvez em Aparecida, ou nos terreiros dos cultos afrobrasileiros, nas encruzilhadas cujos espaços são disputados por uma diversidade de
objetos ritualísticos. Taylor (2010, p.80) afirma que "nossa Era Secular tem fronteiras
geográficas e sociais assim como temporais". Ou seja, ele demonstra, de fato, uma história
do desenvolvimento de um tipo de pensamento, ou conjunto de pensamentos, que
mudaram e, certamente, abriram na realidade social uma série de possibilidades. Mas não
se trata de uma única história, sem que outras tenham ocorrido simultaneamente. Disto
advém a dificuldade e, mais que isso, a complexidade ambígua da resposta que pode ser
formulada à questão sobre uma secularidade brasileira (ou à brasileira): é o Brasil secular?
Quando direcionamos o olhar para o contexto brasileiro o que fazemos é fechar o
foco – e este é exatamente o movimento contrário ao que Taylor faz, de ampliar as lentes.
Ao fazer esse movimento, o que antes parecia lisura, torna-se, à medida que nos
aproximamos, rugosidade. E quando o território focado é conhecido ‘por baixo’, por entre
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seus acidentes, as generalizações tornam-se ainda mais temerosas. Contudo, para que a
análise seja possível, é preciso arriscar. Fala-se, então, do maior país católico do mundo.
O mesmo que Casanova diz sobre a realidade norte-americana, em que a maioria das
pessoas ainda tem fé, pode ser dito para o Brasil. Segundo o Novo Mapa das Religiões,
resultado de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – FGV, que abriga os últimos dados
sobre o tema (de 2009), apenas 6,72 % da população declara-se ‘sem religião’. O restante,
dividido na pesquisa em seis categorias, possui algum tipo de fé e referência religiosa.
Isto revela a diversidade religiosa, contudo difusa entre a minoria da população: em queda
desde 1971, o catolicismo é a religião declarada de 68,4% da população. Os evangélicos,
principalmente por causa novas denominações, apresentaram grande crescimento seguido
de provável estagnação e chegaram, no todo, a cerca de 20,1%.
O que esses dados podem revelar sobre secularização? Primeiro, que ela existe –
e pode-se responder um SIM cheio à pergunta; segundo, existe de alguma forma – que
não é a mesma das experiências de secularização da Europa e dos Estados Unidos. Os
32% de não-católicos, divididos em protestantes das mais variadas denominações, semreligião, além das religiões de matriz africana, espiritismo e ‘outras’, são suficientes para
afirmar que se trata, sim, de uma sociedade secularizada do ponto de vista individual, em
contexto em que escolha de fé ou por não fé é possível. Do ponto de vista institucional,
trata-se de uma secularização que passou pelo processo de separação entre Estado e
Igreja. No entanto, como apresenta Alexandre Fonseca Brasil (2011, p..131), seguiu-se à
separação formal um período de disputas entre, de um lado liberais e positivistas e, de
outro, a Igreja Católica até que, na década de 1930, inicia-se o que o autor chama de
‘neocristandade’: “uma ‘concordata moral’ regulava as relações entre a Igreja Católica e
o Estado”. O período é marcado por dificuldades para outras religiões, “especialmente as
mediúnicas”. Fonseca (2011, p.132) considera ainda que essa proximidade representou
“importante barreira para uma efetiva secularização”. O quadro se altera com o período
de ditadura, por um lado e, do outro, houve uma nova compreensão por parte da Igreja
Católica, a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965). Criou-se, nesse novo contexto,
espaço para o desenvolvimento e fortalecimento de outras expressões religiosas e o
quadro tornou-se consideravelmente diversificado.
Em relação às expressões culturais da secularização, certamente é possível
encontrar no Brasil traços do que Taylor descreve, mas há também elementos outros. Por
exemplo, o ateísmo não é predominante no Brasil, nem numericamente nem em meios
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sociais 'cruciais', como o acadêmico e intelectual, "de onde pode mais facilmente
estender-se para outros” (TAYLOR, 2010, p.26), conforme afirma Taylor. Na dificuldade
em encontrar pesquisas de amplitude nacional, cita-se uma pesquisa local, realizada na
Universidade Estadual de Maringá, situada na região noroeste do Estado do Paraná, sobre
a religião de docentes em universidades. No ambiente pesquisado, 72,6% dos professores
entrevistados declararam-se católicos, o que é quase o mesmo percentual do país; 9,4%
declararam-se evangélicos; e 15,4% optaram por "nenhuma religião" na resposta – a
pesquisa não distingue "sem religião" de ateu. Obviamente não podemos tomar esta
realidade específica como a média brasileira, mas provavelmente poucos acadêmicos
arriscariam dizer que o meio é predominantemente ateu. É neste sentido específico que
não somos tão seculares. Se manter ingenuamente uma fé talvez não seja a realidade
predominante, ser convictamente ateu também não é a opção padrão e muito menos
irrefletida no contexto brasileiro. Aliás, a fé – alguma forma dela, não necessariamente
em um cristianismo doutrinariamente estruturado – talvez seja a opção óbvia e, quem
sabe, quase ingênua em boa parte do território brasileiro. A não-fé certamente exige
esforço.
Apesar do cuidado em não ignorar as especificidades locais, certamente a
secularização chegou ao Brasil e, enquanto ideal, acompanhava os movimentos da
Europa. Como colônia e, depois, Império com imperador europeu, as ideias em vigor na
Europa atravessavam o oceano. Um exemplo desta correspondência está no fato de
encontrarmos, durante os séculos XVI e XVII no Brasil, confrarias que firmavam
compromisso entre fiéis para a hora e após a morte, garantindo inclusive bons locais de
enterro, como dentro de capelas29. Taylor descreve mudanças na forma de encarar a morte
como uma das motivações das reformas religiosas durante a Idade Média. Neste contexto,
apareceram pela Europa associações como guildas e confrarias, que garantiam a
solidariedade na hora e depois da morte. Normalmente, essas associações eram formadas
pela elite, o que gerou um novo distanciamento entre membros da elite e a massa dos
fiéis. A diferença das confrarias em contexto brasileiro é que, embora fosse algo próprio
às elites, por aqui também houveram associações entre deslocados da sociedade, como
uma confraria de ‘pardos’ que garantia a mulatos e filhos livres de escravos uma posição

29

A Capela do Mosteiro de Sao Bento do Rio de Janeiro possui nomes e datas em grandes pedras que
compõem o chão - são pessoas que tiveram a honra de serem enterradas ali. A manutenção dos altares ao
longo da capela era outra função destas confrarias. Informações extraídas de LUNA, Joaquim G. d, OSB.
Os monges beneditinos no Brasil: esboço histórico. Lumem Christi: Rio de Janeiro, 1947.
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social no ambiente religioso e a solidariedade no momento da morte, ou seja, um enterro
cristão. A correspondência do fato e do período chama a atenção, tanto quanto a
peculiaridade, as especificidades com que as ideias trazidas de além mar se realizavam
em solo brasileiro.
Um exemplo da atualidade, neste mesmo sentido, é o aumento de praticantes
religiosos individualizados, fora de instituições. O crescimento do grupo, que também
pode ser chamado de não-praticantes e de trânsito entre denominações e religiões são
fenômenos que ocorrem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Em
entrevista a uma revista brasileira, Casanova foi questionado sobre o aumento de nãopraticantes também entre pentecostais, aos moldes do que já ocorria com católicos. O
sociólogo responde que se trata do mesmo processo, porque
(...) só tem vitalidade aquela religião que permitir uma escolha individual
livre. Quando a religião é uma experiência imposta, pela instituição ou pela
família, leva o indivíduo a querer livrar-se dela. Quando o catolicismo se
converte simplesmente em uma identidade formal que não confere nenhuma
motivação pessoal ao indivíduo, muitos deixam de ser praticantes, tornam-se
católicos formais e ocasionalmente podem converter-se a outra religião ou até
serem agnósticos e antirreligiosos. À medida que o pentecostalismo se torna
mais institucionalizado e surgem novas gerações, esse processo também se
dará. (CASANOVA, 2012b)

Da mesma forma como é possível encontrar correspondências do contexto em que
os processos de secularização ocorrem, a própria secularização também chegou ao Brasil,
com suas especificidades. O sociólogo espanhol, para quem colonização e póscolonialismo são questões importantes para pensar religião na contemporaneidade, afirma
que a "secularização do ocidente cristão tornou-se gobalizada através do processo
histórico muito particular da expansão colonial europeia"30 (CASANOVA, 2009, p.277).
O resultado deste processo seria que a estrutura imanente tornou-se global, especialmente
impulsionada pela disseminação da ciência e da tecnologia, além de aspectos do modo de
organizar instituições sociais, particularmente o Estado, seguido pelo mercado e a esfera
pública. O sociólogo também afirma, contudo, que essa expansão colonial se deu através
de "longas dinâmicas históricas de encontros inter-civilizacionais, conflitos,
empréstimos, acomodações e agiornamentos", que foram experimentados de modos
diferentes, em lugares, tempo e civilizações diferentes (Idem)31. Casanova reconhece que
Tradução livre da autora. No original: "(…) Western Christian secularization became globalized through
the very particular historical process of European colonial expansion."
31
Tradução livre da autora. No original: " these long historical dynamics of inter-civilizational
encounters, conflicts, borrowings, accommodations, and aggiornamentos are likely to change from place
30
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por um lado os encontros geram a globalização de aspectos dos processos de
secularização, da estrutura imanente; por outro lado, esses encontros sempre são
dinâmicas de interação e transformação que entrelaçam e remodelam padrões culturais.
Provavelmente, este é o caso do Brasil, para o qual a descrição de Taylor é válida, desde
que refletida a partir do contexto local, e lembrando sempre que se trata de olhar
panorâmico centrado, como coloca o próprio autor, no norte-atlântico. Outro ponto a ser
observado, neste sentido, é que não existe propriamente “Brasil” durante boa parte da
Idade Média. Se considerarmos, por exemplo, a história da imprensa, que inicia com o
estabelecimento da família real, estamos já no século XIX e, ao menos na Europa, com
intensos processos de secularização e movimentos anti-religiosos em vigor32. É claro que
a história religiosa brasileira, mesmo a partir dos encontros e interações, inicia-se bem
antes de sua constituição política. A secularização, contudo, está bastante ligada a
processos políticos.
Apresentadas essas considerações sobre em que sentido considera-se a sociedade
brasileira secularizada, avança-se para a tentativa de apontar possíveis caracterizações
aos processos de secularização vividos à brasileira. A partir das análises de Casanova,
pode-se sugerir que o caso brasileiro estaria, por um lado, mais próximo aos Estados
Unidos – especificamente no número estatístico dos que creem; por outro lado, nossa
forma de secularidade estaria mais próxima à católica latina, do que aos moldes
protestantes. O modelo católico de secularização assumiria os moldes da laicização, de
modo a manter rigidamente as fronteiras entre o religioso e o secular, mas forçando as
margens de modo a privatizar e marginalizar o religioso. Ao contrário do caminho
protestante, que busca a coincidência exata entre religioso e secular, a forma católica
laiciza a religião de tal forma que a esvazia de conteúdo, dissolve seu sentido
propriamente religioso. Por outro lado, procura tornar todas as pessoas – monges, freiras,
civis, laicas etc – religiosas antes de lançá-las ao mundo secular (CASANOVA, 2009, p.
276). Ou seja, a sociedade que esse tipo de secularização produz é laica, mas com amplos

to place, from time to time, and from civilization to civilization.!"
32
Fato que exemplifica a intensidade da defesa à secularização é a proibição de entrada de noviços às
corporações religiosas de Portugal, o que incluía os cenóbios da colônia. O ato foi instaurado pelo Marquês
de Pombal, então ministro de Dom José I. Em 1834, o Estado chegou a confiscar os bens de mosteiros
portugueses, expulsando os monges e desmantelando mosteiros. Em relato sobre a história dos beneditinos
no Brasil, de 1927, o narrador ainda apresenta perspectiva pessimista: “esse estado persiste até hoje, e
infelizmente não dá mostras da breve alteração [...] a lúgubre victoria do anjo mau entenebrece os fatos da
Igreja lusitana, e o sol da verdadeira liberdade não raiará sinão quando houver passado a nuvem dos
philosofos e dos livres pensadores” (Mosteiro de S. Bento, 127, p.34)
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espaços para fortes influências do religioso sobre o secular33. Uma forma de ilustrar isso
é com a presença de símbolos católicos em espaços públicos. O Estado é laico, mas seus
prédios são fisicamente ocupados por símbolos religiosos.
A secularidade brasileira seria, então, à maneira laica, própria do catolicismo
latino e com enormes dimensões estatísticas de crença. Outra característica dessa
secularidade que queremos sugerir – já que seriam necessárias pesquisas específicas e
amplas para testar essas hipóteses – é que se trata de um campo religioso híbrido, com
super-e-inter-posições de diferentes religiões e formas de crer em que o próprio
secularismo é um dentre outros traços que se sobrepõem. Quando Taylor distingue, por
exemplo, o tempo secular dos tempos superiores, não é difícil chegar à hipótese de que
por aqui diferentes experiências de temporalidade se sobreponham, incluindo as mais
antigas, pré-modernas. Nossa experiência seria, então, de uma secularidade que se
interpõe a traços não-seculares. A nossa realidade possui elementos oriundos da
colonização histórica, tanto quanto da influência cultural norte-americana, mas também
possui traços outros. O cristianismo católico brasileiro é peculiar, bastante diferente da
própria igreja católica de outros lugares. Na América Latina, o catolicismo abrigou e
acomodou práticas e crenças tanto dos nativos quanto dos escravos, gerando hibridismos.
A pesquisa de Berger reforça esse traço das complexas relações sociais no quadro da
secularização latino-americana. O sociólogo defende que os novos movimentos
religiosos, sobretudo os neopentecostais, são repletos de rituais sobrenaturais e práticas
de irrompimento do sagrado, associadas a questões econômicas e ascensão social. Ou
seja, o efeito da busca sobrenatural é secularizante.
Essa confusão, em que certamente há predominância católica – expressa-se na
constituição das dimensões pública e privada. No Brasil, embora Deus não costume
aparecer na argumentação de discursos políticos ou nos planos de governo desenvolvidos
por partidos, é aceitável que as convicções religiosas dos atores políticos influenciem a
maneira de votar, a opinião sobre o emprego de recursos públicos – como benefícios para
igrejas – e de políticas públicas, como as discussões sobre a descriminalização do aborto.
Sugeriu-se anteriormente que nossas formações institucionais sejam complexas e que
nossas sociedades possuem um fosso entre as dimensões institucionais e individuais da
33

A partir da diferenciação dos processos protestante e católico-latino de secularização, Casanova
fundamenta uma de suas principais críticas à obra de Taylor, que seria a desconsideração das
peculariedades. Para Casanova, Taylor percebe todos os processos de secularização como participando de
um mesmo padrão básico, inseridos, portanto, dentro de um quadro comum. Casanova tem dificuldades
com a junção desses processos e sustenta que eles deveriam ser tratados separadamente.
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realidade. Isto porque as instituições existem e muito da sua formação se deve a ideais de
europeização ou americanização que transplantam elementos institucionais de modelos
diversos – e, por vezes, contraditórios. O resultado é instituições que pouco ou nada
dialogam com a cultura local e, como a população não se sente representada por elas, não
há reconhecimento e correspondência entre institucional e individual. A vida cotidiana
passa ao largo das instituições. É nesse sentido que é possível falar em fosso. Contudo,
isso também gera confusão entre diferentes dimensões da vida social que, em outras
sociedades, são delimitadas com maior rigor.
Adotando a proposta de Taylor, poderíamos perguntar: quais seriam as condições
de experiência da fé no contexto brasileiro? É evidente que isso exigiria uma nova
pesquisa, específica, apenas para construir uma resposta em profundidade e amplitude.
No entanto, a partir das noções que destacamos dos marcos estabelecidos por Taylor,
pode-se sugerir que o Brasil é secularizado, especialmente do ponto de vista socialestrutural-institucional. Ainda assim, é possível encontrar, no Brasil, localidades e
especialmente momentos de 'encantamentos', de emergência do sagrado – como já
apontado, sobre a possibilidade de diferentes experiências de temporalidade se
sobreporem. Por um lado, não apresentamos, ao menos não hegemonicamente,
características como fundamentação do social no sagrado, uma presença da noção de
cosmos, a busca por equilíbrio entre estrutura e antiestrutura. Contudo, é possível
encontrar temporalidades superiores e, em determinados contextos, não poucas
experiências muito mais próximas à constituição de um self poroso do que o self protegido
e blindado descrito por Taylor como próprio ao moderno. E isso até mesmo de modo sutil,
nas crenças, simpatias e práticas presentes em casas de pessoas de todas as classes e níveis
de instrução34. Pessoas que se não creem com convicção, também não apresentam
convicção no desencantamento do mundo e, "por via da dúvida", ‘garantem’ seu bemestar ou apostam em prosperidade através de objetos mágicos dos mais variados tipos.
Diante destas questões sugerimos que há uma capa de secularização laica –
constituída em processos de conflito, dominação e negociação – aceita pela maioria, que
acaba por reger as condições dos próprios conflitos e a forma como os fatos e crenças são
produzidos. Abaixo desta capa – não como fundamento dela, mas como no subterrâneo –
habita a complexidade múltipla e híbrida, onde estão, inclusive, quinhões de fé ingênua,
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regiões e traços não-seculares, propostas outras de secularização35. Eventualmente
pressões permitem que algo escape à capa e a reação imediata, seja através da negociação
ou da imposição, é o ajuste deste tecido para conter e cobrir novamente aquele traço; esta
superfície é, portanto, puxada e repuxada o tempo todo. Os novos movimentos religiosos,
que conjugam religião a projeto de poder podem ser vistos como tentativas de romper o
tecido e, talvez, de impor outra capa, com outras regras. E isto advém, é claro, com força
brutal, combates ferozes e discursos inflamados. O outro processo que pressiona a capa
seria o embate democrático, reivindicações por políticas de afirmação a minorias
religiosas e outras ações nesta esfera que, através da negociação, podem promover
desgastes no tecido até ocorrerem rupturas. Enfim, faltam pesquisas amplas sobre
religiosidade no Brasil que indiquem variáveis outras além do censo e mesmo pesquisas
qualitativas de amplitude, capazes de lançar luz sobre nossa realidade que, embora
múltipla, possui convergências historicamente construídas. De certa forma, ainda há
dificuldades em explicar, compreender, apresentar o que nos diferencia e compõe, a partir
tanto das peculiaridades históricas quanto da análise a partir de dados concretos da
atualidade.

1.1.6 Reflexão-síntese: relações com os grandes marcos teóricos
Discutiu-se até esse ponto relações entre modernidade e religião a partir das
teorias desenvolvidas na busca por explicar socialmente a dimensão religiosa.
Percebemos que à sociologia foi necessário pensar a religião para estabelecer seus marcos
modernos de análise da vida social. Portanto, podemos concluir que a religião está
presente na fundação do moderno, pelo menos no percurso aqui realizado, com início nos
pensadores considerados clássicos. Contudo, o modo como o religioso é tratado,
pensando na elaboração do debate acerca de secularização por todo o século XX, é o da
sua negatividade. A secularização expressa o estreitamento da dimensão religiosa,
encantada, e a predominância do secular – para reforçar a origem da palavra, do tempo
comum, da ausência de rupturas e irrompimento de temporalidades outras, do sagrado.
Contudo, trazendo já a visão de Taylor, há que se cuidar para não perceber a modernidade

35

Levantamos como hipótese que os protestantes históricos sustentaram, durante boa parte do século XX,
uma proposta de secularização mais próxima da Europa, e até mais radical, de separação entre público e
privado, entre político e religioso. Essa proposta teria sido derrotada não apenas pela pressão do
catolicismo, mas principalmente pelas próprias divisões internas ao meio protestante e o surgimento de
grupos que buscavam adaptação ao invés de transformação da sociedade brasileira. Essa questão será
desenvolvida na terceira parte da tese.
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de modo dicotômico, na forma de uma batalha entre a tradição religiosa e o humanismo
secular. Aliás, uma perspectiva trabalhada pelo autor é pensar a própria modernidade
como gerada dentro da dimensão religiosa, através de reformas e busca por mudanças na
religião e na sociedade. E não poderia ser diferente se levamos a sério a noção de que o
período pré-moderno constituía-se a partir de e fundamentado no religioso.
O debate sobre secularização apresenta diversas maneiras de abordar a questão e
tentar respondê-la. Para Taylor, as diferenças entre as posições e as possibilidades de
perspectivas diferentes ilustram a desestabilização presente no processo histórico de
secularização. Ou seja, quando dialoga com o debate anteriormente construído, o
pensador canadense conclui dele que não há teorias melhores ou piores, mas que a
quantidade de posicionamentos aponta a complexidade dos processos de secularização e,
portanto, do que abarcamos com a noção de modernidade. Percebemos no debate
categorizações e distinções entre institucional e individual, entre o que seria próprio à
modernidade e o que poderia não ser inerentemente moderno como formas de
compreensão desta complexidade. É possível ainda concluir do debate que há um
deslocamento do institucional para o sujeito – que pode ser percebido como um
deslocamento que ocorre na cultura ao longo do século XX. Neste sentido, a proposta de
Taylor, de pensar as condições de crença e de experiência da fé, insere-se neste
movimento e talvez represente sua radicalização. As proposições de Casanova e
Dobbelaere de que a distinção institucional seria o traço típico da modernização, com
variantes na dimensão individual, corroboram esta interpretação. Pensar sobre religião –
e qualquer outro fenômeno – a partir de noções como experiência seria, assim, possível e
peculiar à cultura contemporânea, a nossa própria maneira de compreender os
movimentos do indivíduo na vida social.
Outro deslocamento que ocorre dentro das reflexões sobre secularização é na
direção do reconhecimento da forte presença do religioso na contemporaneidade e da
transformação das formas religiosas ao invés de sua extinção ou declínio. O religioso
permanece em uma reinvenção, recomposição, revisão de suas práticas e mesmo de sua
organização diante da sociedade. Berger propõe explicar isso pela convivência de
processos de secularização e dessecularização, que ocorreriam simultaneamente nas
sociedades, em conflito, sem que um anule o outro. Essa tensão contribuiria com o
surgimento das novas formas e, inclusive, de novos lugares do religioso na sociedade –
como no exemplo do uso da religião para legitimar causas não-religiosas. A religião, na
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contemporaneidade, seria, assim, o fruto de mudanças afetadas por transformações
culturais e sociais outras, construídas em interações e interposições. Esta proposta parece
ganhar força no debate, através da percepção de que o que cresce na contemporaneidade
é novas formas religiosas, em detrimento das instituições históricas que, de certa forma,
perdem força de influência em outras dimensões sociais e, em diversos lugares, sofrem a
redução de membros e de participação nas celebrações.
O que Taylor propõe, e que se procurou apresentar, trata-se de reelaborar a
pergunta de modo que ela inclua as condições de crença do indivíduo na sociedade em
que vive. Nesta perspectiva, a secularização pode ser compreendida no sentido da
distinção da dimensão religiosa e da sua separação institucional; pode ser também
compreendida como diminuição do número de pessoas que creem; mas é especialmente
apresentada como mudanças nas relações entre a crença individual e o contexto em que
ela ocorre. Não é difícil perceber que ter fé quando crer é óbvio, o que Taylor chama de
opção padrão e até mesmo não-crer inexiste no leque de possibilidades do indivíduo é
bastante diferente de crer em um contexto de pluralidade ou que não ter fé seria a opção
padrão. Neste sentido, a fé exigiria esforço, tornando-se, portanto, reflexiva. O que teria
desaparecido do horizonte é a possibilidade de uma fé ingênua, não-refletida, como se
crer fosse natural.
Neste quadro, buscou-se apontar noções que fundamentam a proposta de Taylor,
na tentativa de melhor compreendê-la. A plenitude seria uma das formas usadas pelo autor
para trazer a discussão ao nível da experiência humana. Basta pensar no quanto ela está
distante das questões institucionais: trata-se de uma percepção humana que pode ser
encontrada, segundo o autor, na maioria das pessoas. As mudanças dos caminhos usados
para buscar a plenitude e dos modos como ela se dá são descritas por Taylor como
processos de secularização: a transcendência deixa gradualmente de ser uma opção de
plenitude e ela cada vez mais é sujeita ao controle humano. O mundo em que a plenitude
é exclusivamente definida pela transcendência seria definido pelo encantamento. A
compreensão de características deste mundo, que mudaram no processo de construção da
atualidade, seria fundamental para compreender a história de tais mudanças. Por isso, a
ênfase em esclarecer o que se diz por agentes porosos ou self poroso e self protegido;
introduziu-se a questão do tempo; da estrutura e da antiestrutura; do cosmos; e da vida
social fundamentada no sagrado.
O comentário de Casanova ofereceu uma visão externa à própria obra de Taylor,
o que, acredita-se, enriqueceu a apresentação e localização que procurou-se fazer do autor
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canadense. Além da abordagem ao todo da obra, Casanova possui olhar sociológico,
através do qual questiona pontos importantes do pensamento de Taylor. Como já
abordado, o movimento do macro para o micro que a composição dos dois oferece
interessa para pensar a articulação da secularização ocidental com a realidade brasileira.
Neste sentido, realizou-se breve reflexão, buscando pistas e caminhos que lançam
questões sobre os processos de secularização no Brasil, a partir das reflexões
anteriormente expostas.

Da perspectiva macro cultural e macro histórica, que acompanha de modo
subjacente esta reflexão, cabem ainda outras considerações. Vale reafirmar que a própria
existência de uma tese da secularização indica um movimento de distanciamento do
religioso, no sentido de experiência cotidiana, conforme proposto por Taylor. Primeiro
porque o desenvolvimento deste debate integra o processo – radicalmente moderno – de
autoanálise social e científica; ou seja, construir uma ciência que seja capaz de descrever,
analisar e entender os processos de socialização do homem. Neste caminho, esta ciência
ainda em formulação no século XIX – a sociologia – depara-se com a religião; e, neste
momento, ela certamente ainda está lá e de modo veemente. Basta pensar no espírito
absoluto de Hegel e no papel da religião no processo de sua completação – o mesmo
Hegel que está elaborando a concepção de história que alimentou o pensamento a partir
de então e por (quase) todo o século XX e talvez ainda seja possível dizer: até os dias
atuais. Desta perspectiva, não é possível considerar mera coincidência o fato de que a
religião aparece – com ênfases diferentes, é claro – nos pensadores considerados os pais
da sociologia moderna. Era preciso lidar com ela. E isso já indica uma mudança: pensar
sobre religião? Algo que podemos afirmar indubitavelmente é que, até então, a religião,
os fenômenos religiosos, o fato do homem crer, não haviam se constituído objeto de
conhecimento.
Outro aspecto desta perspectiva é que todo o contexto que envolve o
desenvolvimento da tese da secularização, incluindo os fatos concretos que fizeram
pensadores acreditarem no fim da religião, agregam elementos para a história da cultura
ocidental. É a tensão entre as duas fontes, fé e razão; a tensão de uma cultura judaicogrego-cristã que se evidencia. Por isso a existência do campo de pesquisa/ estudos/
reflexão "sociologia da religião" já é, por si, bastante interessante. Em um certo sentido,
trata-se de um subjugar da razão científica sobre a religião, ao transformá-la em objeto
para fins de estudo e compreensão, constituindo uma área específica, dentro de uma
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disciplina absolutamente moderna e que, ao acoplar estudos de religião se aproxima do
religioso como relação social, algo próprio à sociabilidade. Isso, por si, evidencia
características de um determinado momento histórico, de uma forma de pensar,
caracterizada pela necessidade de compreensão de todas as coisas, de mensurar todas as
realidades. Se constata-se que as pessoas creem, então é imediatamente necessário
compreender a constituição da crença humana, em que, por que e de que modo elas creem.
Isso diz muito sobre nossa cultura.
Por fim, em análise geral e ainda considerando o amplo marco teórico, a separação
entre institucional e individual, que destacamos na apresentação do debate sobre
secularização, só faz sentido dentro da cultura moderna. Reforçamos a sugestão de a
noção de experiência, mesmo no modo como trabalhada por Taylor, ser própria do
moderno, talvez avançando para o contemporâneo, já que, segundo o próprio autor, os
espaços mais sensitivos e menos tomados pela racionalidade científica passaram a ser
buscados por volta da década de 1960, nos movimentos de contra-cultura. Distinguir
institucional de individual parece mesmo imbricado à separação entre público e privado.
E a valoração da noção de experiência talvez esteja circunscrita no contexto de afirmação
contemporânea do eu. Isto é, talvez nem tanto o eu da ampla e profunda interioridade,
mas do eu que se individua exatamente nas decisões sobre o que experimenta, sobre o
que deseja, sobre seus caminhos; o self que se constrói à medida que se expõe, mostra-se
e revela-se. Neste sentido, experiência talvez já não possua uma marca profundamente
psicológica, envolvendo o inconsciente, mas sim uma interface de superfície no limiar do
indivíduo com o social – uma interface performática, que deve ser vista. Evidentemente,
esta não é a mesma coisa da experiência do mundo encantado. Contudo, a compreensão
do self poroso de nossos antecessores pré-modernos e das mudanças que envolveram o
surgimento de um self protegido e profundo pode ajudar a compreender a constituição
dos homens e das mulheres de nosso tempo. E tais compreensões podem fornecer pistas
tanto sobre os atuais fenômenos religiosos, quanto sobre as relações sociais que
perpassam as tecnologias de comunicação, suas influências e afetações com a cultura
contemporânea.
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1.2 DA VOZ DO UNO ÀS VOZES MÚLTIPLAS NA REDE: ENSAIO SOBRE
COMUNICAÇÃO E SECULARIZAÇÃO
O caráter ensaístico do texto a seguir deve-se principalmente ao fato de que o
caminho percorrido relaciona dimensões diferentes do pensamento, o que exigiu assumir
os riscos de relacionar disciplinas variadas e noções construídas a partir de diferentes
perspectivas. As três dimensões que se inter-relacionam remetem à estrutura do quadroteórico do trabalho. A primeira diz respeito à história do pensamento no Ocidente,
referindo-se à hipótese-pressuposto. A segunda dimensão é social e agrega a questão da
secularização, presente na hipótese motivadora do atual trabalho. A terceira é
propriamente a dimensão comunicacional e refere-se ao desdobramento da hipótese, que
traz a comunicação como o ponto de partida das questões trabalhadas. Outra perspectiva
do texto que lhe dá o tom de ensaio é a das grandes periodizações, que comportam grandes
esquemas e exigem uma visão panorâmica da história. O foco se fecha em alguns pontos,
mas não chega a se tornar específico. Essa perspectiva encerra alguns anacronismos de
palavras e noções, grandes sínteses e simplificações – recursos que se fizeram necessários
ao lidar com temas densos e longos termos. Por fim, o texto é menos preocupado com
demonstrações e referências e intencionalmente voltado a sugerir relações e determinados
rumos para estuda-las. A reflexão é bastante estimulada por textos de Amaral (2004;
2009), além de suas aulas, conferências e trabalho conjunto no projeto Filosofia-HistóriaReligião; por realizar pesquisa que considera a comunicação a partir exatamente de sua
relação com a modernidade, aparecem diversas referências ao francês Dominique
Wolton, especialmente seu livro Pensar a Comunicação (2004); volumes diferentes da
história da filosofia do italiano Abbagnano foram consultados; de Taylor, além de Era
Secular, o livro A ética da autenticidade (2010) inspira parte das reflexões sobre
contemporaneidade, ao lado de textos de Paulo Vaz, como A vida feliz das vítimas (2010)
e debates desenvolvidos em suas aulas, especialmente durante os anos de 2010 e 2011.
Outros panos de fundo compõem as cores do texto, de forma indireta e inspiradora, mas
por espaço e coerência, não caberiam mais citações para os propósitos do atual trabalho.
Propõe-se pensar comunicação a partir de duas dimensões que se entrecruzam na
experiência, mas que podem assumir dinâmicas diferenciadas. A primeira dimensão
remete à etimologia da palavra e é genericamente o compartilhar, “vontade de
intercambiar para compartilhar algo em comum e compreender-se” (WOLTON, 2004,
p.32). A segunda dimensão é a social, que fixa a palavra no seu sentido coletivo, atrelado
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às noções de difusão e transmissão, que são mais fortes do que a primeira dimensão para
o estabelecimento de convívio e da característica intrínseca à comunicação de formar e
manter vínculos sociais36. A comunicação é tomada como “uma realidade e um modelo
cultural”, de forma que não é possível compreender uma sociedade sem perceber suas
formas de comunicação e, do outro lado da ponte, pensar em comunicação exige contexto
social em que ela se realiza (WOLTON, 2004, p.30). É evidente que as duas dimensões
se sobrepõem, no sentido de que a noção mais genérica de compartilhar também está
presente no caráter social da comunicação, e de que um ato comunicativo ocorre sempre
dentro de um contexto social – uma linguagem, um lugar, entre pessoas que exercem
determinadas funções, em posições socialmente estabelecidas etc. No entanto, o que se
pretende distinguir é que o ato de compartilhar pode ou não ter implicações significativas
na dimensão coletiva e que a comunicação em sociedade nem sempre significa partilha.
Outro aspecto importante sobre a comunicação, tomado de Wolton, é que o ato
comunicativo exige reconhecimento da existência do outro. Para o autor (WOLTON,
2004, p.50), essa característica inerente torna-a inseparável da cultura ocidental cristã:
De um lado, a comunicação está no centro da cultura ocidental, expressando
a força de ligação com o outro, que é um dos elementos dessa cultura.
Encontramos aqui as raízes judaico-cristãs, europeias e ocidentais, em que o
outro é o igual de si. Isso explica por que a cultura ocidental há quase dois
séculos valoriza o indivíduo, sua liberdade e seu direito à palavra livre,
condições de uma comunicação realmente intersubjetiva.

O argumento aqui apresentado é que, em relação à fonte grega, ela se vincula fortemente
à verdade e ocupa o espaço de mediação. O objetivo principal é, portanto, desenvolver
uma reflexão sobre comunicação em meio ao conjunto de mudanças socioculturais que
compõem o quadro teórico-histórico. As reflexões apresentam-se em ordem cronológica,
mas a questão segue sentido contrário: parte do pressuposto de que vigora na
contemporaneidade uma cultura diferente da moderna, mas não oposta ou completamente
outra, para buscar compreender características e aspectos culturais, conjunturas que
possibilitaram as condições do surgimento da comunicação social e de seu
desenvolvimento e novidades durante o século XX. A isto procura-se relacionar a noção
de espaço público moderno, no sentido cultural já apresentado, ligado à história das
relações entre fé e razão no pensamento ocidental. O caminho para cobrir tais intenções
Wolton propõe essa distinção nos termos “normativa” e “funcional”. Contudo não seguimos sua
nomenclatura, que é coerente com o todo da reflexão do autor, mas que foge dos propósitos desse texto e
poderia mais confundir do que ajudar na compreensão – já que o ensaio se constitui a partir do uso de
sentidos abertos das palavras, sem pretensão de propor ou formar conceitos.
36
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é o entrelaçamento de dois principais argumentos. O primeiro procura na história do
pensamento ocidental vínculos entre comunicação, verdade e mediação. A intenção não
é demonstrar em detalhes tais relações, mas sugerir não apenas que elas existem, mas que
possuem uma força que advém da história do Ocidente, afirmando a importância desses
vínculos para a compreensão da comunicação moderna e atual. O segundo argumento
propõe pensar diferenças entre os modelos e tipificações da comunicação nos diferentes
períodos – mundo ‘encantado’, modernidade e avançando para o contemporâneo – a partir
tanto das proposições presentes no desenvolvimento do primeiro argumento quanto dos
elementos que Taylor utiliza para caracterizar o mundo pré-moderno em relação ao
moderno.

1.2.1 Comunicação: transmitir o verdadeiro
A intuição que conduz essa reflexão – que constrói percurso saltitante pela história
do pensamento ocidental – é de que a comunicação é estreitamente ligada a outra noção,
muito importante para essa cultura: a verdade. Ora, verdade remonta aos fundamentos da
filosofia, era o que estava em questão na disputa dos filósofos – Sócrates, Platão,
Aristóteles – com os sofistas: simplificadamente, enquanto para os filósofos, que
venceram, a verdade era absoluta e não inteiramente alcançável, os sofistas defendiam
que não se podia saber se há ou não verdade, e tudo o que restava era a disputa discursiva,
retórica, visando estritamente o convencimento. Em sua história da filosofia, Abbagnano
(2006, p.64) considera que os sofistas marcaram um redirecionamento: “se a primeira
fase da filosofia grega fora, predominantemente, cosmológica ou ontológica, com os
sofistas inicia-se uma fase antropológica”. Isso porque o que foi colocado em questão
pelo grupo foi a prática: “o interesse dos sofistas limitava-se à esfera das ocupações
humanas e a própria filosofia era por eles considerada como um instrumento para se
moverem habilmente neste esfera” (Idem). Ou seja, o pensamento deslocou-se do Ser –
já apresentado como uno, eterno e imutável por Parmênides – para o que seria útil ao
homem. No entanto não foi este o pensamento que se desenvolveu na longa história do
Ocidente – ao menos até a modernidade – e ‘sofista’ ou ‘sofisma’ virou qualidade
negativa, sinal de descrédito do que está sendo dito ou pensado. Isso porque as
concepções sofistas foram discutidas, respondidas e, por fim, vencidas por aqueles que
são até hoje considerados os pais da filosofia. Consolidou-se a metafísica, o Ser como
Verdade. Na proposta de pensar o Ocidente a partir de sua dupla fonte, grega e judaica, o
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Ser como Verdade foi trazido pela fonte grega e, no mesclar das fontes, foi colocado no
mesmo lugar de Deus – trazido pela fonte judaica. Quando se fala em uno, eterno, imóvel
e imutável, em nossas mentes ocidentais, cristãs, ressoa Deus. Isso porque a fusão das
culturas grega e judaica se deu na conjunção de seus fundamentos. Pode-se dizer, então,
que Deus é Verdade na cultura ocidental cristã e por muito tempo ocupou
irrefutavelmente este lugar.
Para Amaral (2009), olhar para a história do pensamento revela que a junção entre
as duas culturas fundadoras do Ocidente era improvável. Uma das diferenças substanciais
entre elas é a forma de acesso ao que – já ocidentalmente-modernamente – chamamos
real. Ao consolidar a filosofia como a tendência à sabedoria, o caminho para a verdade, a
razão foi instituída, no veio grego da cultura, como a via de acesso ao real. Na cultura
judaica, no entanto, esse acesso se daria pela fé, que não chega a ser uma instância
mediadora. A fé estabelece relação com Deus, criador de todas as coisas, inclusive do
homem. O transcendente não está fora do mundo concreto, não se coloca abstratamente
– como o Ser é moldado, na cultura grega. Deus pode ser visto na história – que é
registrada, escrita, para que possa ser lembrada, e contar essa história é (re)trazer o divino.
O transcendente habita o mundo, a partir da história da relação de Deus com o homem,
que inclui, a partir da criação, todo o mais. Sendo o mundo criação, em que Deus se faz
presente, como criador, na história dessa criação – o acesso ao real é imediato. A função
da fé é amálgama, está presente em tudo – de certo modo, imanente e também
transcendente. Convém lembrar que Deus ele mesmo não é acessível, visível ou possível
de se apreender, nem mesmo na linguagem. No entanto, é um outro com quem o homem
se relaciona e que, nessa relação, manifesta-se com atributos humanos – fala com os
profetas, escreve na pedra, ouve as orações. Falar em transcendência, nesse sentido, é
uma maneira bastante ocidentalizada ou grega de apresentar a cultura judaica. De
qualquer forma, o que se quer evidenciar é o quanto isto estava distante do Ser e por que,
historicamente, surpreende que essa duas culturas tenham entrado em contato e seguido
conjuntamente ao longo de séculos. O objetivo é, portanto, chegar à compreensão da
diferença de acesso ao real: mediado pela razão, na cultura grega; diretamente pela fé, na
cultura judaica. O que acontece quando se unem os dois veios? Deus ocupa o lugar do
Ser, portanto Deus é a verdade, mas o acesso torna-se mediado, a própria fé pode, então,
ser compreendida como mediadora.
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Nesse sentido, uma das condições da fusão, talvez, seja que a metafísica – à época
desse acontecimento, que pode ser mais ou menos datado no século I/II d.C. –não mais
dizia respeito ao Ser em si, mas ao ser das coisas. De certa forma, o Ser estava no
fundamento da cultura, mas inatingível. Por um lado, Deus não era apreendido, mas era
possível comunicar-se com ele – ou melhor, Ele comunicava-se com o homem, Ele
partilhava sua vontade através da história. Por outro lado, o Ser não era um ente, um outro
com quem se comunicar. A fusão das duas culturas e confusão entre Ser e Deus combinou
a abstração e transcendência do Ser com a noção de um ente divino, um outro com quem
se relacionar. E o outro é uma condição para o ato de comunicar.
A leitura cristã da filosofia grega foi feita ainda pelos pais da igreja (séculos I/V
d. C.), quando os alicerces dessa cultura de dupla fonte estão sendo construídos. Fé e
razão seriam, talvez, após a fusão, igualmente mediadoras e sua igualdade de função
consolida a tensão que habita os fundamentos dessa cultura em formação e, depois, em
desenvolvimento. Quando foi necessário, em defesa e consolidação da fé cristã, trazer os
recursos da filosofia, a razão estava colocada como caminho para a verdade. Tratava-se
de firmar doutrinas, estabelecer critérios, enfim, estava em operação um conjunto de
elaborações racionais sobre Deus – que é a Verdade e, portanto, o que se diz sobre ele
deve ser verdadeiro. O acesso à Verdade de Deus teria que ser através do verdadeiro da
filosofia, da razão. O encontro da fé com a razão gera a necessidade de dizer sobre a fé e
fica, então, estabelecido um acordo, que é a teologia, um discurso sobre Deus e tentativas
de explicar, racionalmente, a relação divina com o homem. É evidente que se está
considerando grande período de disputas e debates até que isso se consolide como o que
majoritariamente se estabelece na Idade Média – o que nos interessa.
Os desenvolvimentos que se seguiram pretenderam chegar a que o Ser colou-se a
Deus e que a disputa agora era pelo que é verdadeiro. Sendo Deus a verdade e sendo Ele
o fundamento, as coisas, que são sua criação, têm de ser verdadeiras. Mas quem teria
capacidade de dizer sobre a Verdade, Deus e sobre o verdadeiro, sua criação?
Primeiramente essa função foi dada aos pais da igreja, que não eram assim tão distantes
da figura do filósofo, no sentido de que eram sábios, mas agregavam outra característica
relevante: eram místicos. Mais tarde essa função seria ocupada pela Igreja. Nesse sentido,
a possibilidade da existência de uma instituição – a Igreja, praticamente unificada – capaz
de verdade reside nesse aspecto fundamental do ocidente, a conjunção das duas fontes e
a consequente consolidação de uma instância mediadora.
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1.2.2 Comunicação: no cosmos, no universo
Para começar a pensar a comunicação nos contextos propostos, na sociedade em
que a fé é central e Deus é seu fundamento, a Igreja é quem seria capaz de verdade. A voz
de Deus seria o que importa ouvir e ela chega aos comuns através da instituição
agregadora do todo social. Como afirmado anteriormente, o clero certamente ocupava
uma função privilegiada. Em dado momento, havia uma linguagem específica para tocar
o sagrado, diferente das línguas correntes, o latim, e a leitura da Bíblia também era
privilégio dos clérigos. Ainda é possível identificar uma forte operação racional nesse
esquema, em que o verdadeiro é produzido a partir de interpretações da tradição, da
Bíblia, de concílios. O discurso torna-se importante. Mas convive com esse caminho –
método – de chegar ao verdadeiro outro tipo de comunicação, não produzida pelas
interpretações: a mística. Essa não dependia dos esforços humanos, podia se manifestar
dentro ou fora do clero, em leigos, em qualquer lugar. A mística era ação direta de Deus,
em que os limites do humano se diluíam em comunicação direta com o transcendente.
Não é difícil imaginar que em um mundo ‘encantado’, tais experiências ocorressem entre
homens, mulheres e outros seres além de Deus. Essa é a dinâmica própria do
‘encantamento’, de um mundo mágico, em que lugares, objetos, espíritos são capazes de
exercer influência sobre as pessoas, sobre seu ambiente, sobre, enfim, a realidade vivida.
Taylor utiliza a palavra grega cosmos para definir uma totalidade da existência,
algo que poderia ser chamado ‘mundo’, uma realidade fundamentada no sagrado, em
tempos de encantamento. Capaz de abrigar a tensão entre estrutura e antiestrutura,
ordenado por limite e hierarquia, é possível perceber que tipos de comunicação
integravam esse contexto. Na dimensão de partilha, ela podia ser mística, confundir os
tênues limites do que mais tarde seria chamado indivíduo, sujeito. Entre selfs porosos isso
significa que comunicar podia ser uma operação de confusão com o outro – não porque
esse outro o permitisse, mas porque os limites eram indefinidos. Na dimensão social, a
comunicação era mediada e definida pela Igreja, que tinha o poder de estabelecer as
qualidades de bom e mau das experiências – se eram divinas e seriam incorporadas à
instituição ou se eram demoníacas, bruxaria, e precisavam ser extirpadas. Dessa forma, a
regulação da comunicação e do verdadeiro era realizada pela religião, com base nos
modos de partilha e troca efetuados pelos comuns. Portanto, apesar das inúmeras
possibilidades de ‘vozes’, de partilhas profundas, havia uma única que a todas outras
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julgava e definia suas qualidades: a voz de Deus, mediada pela Igreja. Portanto, Deus era
fundamento, o self poroso, a Igreja mediadora – capaz de dizer e julgar o que era
verdadeiro e o modelo de comunicação seria a mística.
A modernidade não chegou exatamente de surpresa. Movimentos que
possibilitaram tais mudanças culturais podem remeter ao século XIV, como Taylor
propõe, e podem ser claramente percebidas a partir do século XVII – os marcos variam
de acordo com o olhar de quem narra essa história. Na perspectiva das tensões entre fé e
razão, esse é um período em que o pensamento está se deslocando de Deus para o homem,
em sobreposição da razão sobre a fé. Amaral (2009, p.17) exemplifica esse movimento,
ressaltando que “no século XVII, Deus foi uma hipótese necessária para Descartes e
Newton, mas uma hipótese. No século XVIII, podendo, a hipótese deveria ser evitada”.
É nesse mesmo momento que, entre a enorme ‘lista’ de mudanças sociais, inclui-se o
surgimento e consolidação da imprensa. No século XV, Gutenberg inventa a prensa
móvel, que permitia imprimir em quantidade, em pouco tempo e a baixo custo. No
entanto, a versão normalmente considerada como um ancestral direto dos jornais de papel,
que os nascidos no século XX conhecem, apareceu em Veneza e eram folhas escritas à
mão, distribuídas mais ou menos semanalmente, que circulavam com notícias da Europa,
especialmente sobre guerras e política. No século XVII apareceram os primeiros
periódicos impressos pela Europa – na Alemanha, Inglaterra, Holanda, França, em
cidades que tinham importância comercial e intelectual na época. Nesse momento, já
ocorrem também trocas de informação entre cidades e países. A partir de então, a
imprensa desenvolve-se e o pesquisador Mitchell Stephens (2007, p.133) observa através
da história da imprensa como “as cidades que são centros de poder e comércio são
também centros de notícias”37. O contexto moderno manteve a relação entre poder e
comércio e organiza um sistema de notícias, que após a revolução industrial assumiu
regimes racionais e tecnológicos de produção e difusão. Mas não apenas comércio seria
o motor desses desenvolvimentos. Wolton vincula comunicação à democracia, às
revoluções liberais, aos princípios de igualdade e liberdade. A preocupação em aumentar
o número de leitores e os programas de educação e alfabetização – ideias e práticas
tipicamente modernas – a circulação de periódicos caminha para proporções cada vez
mais populares, de cada vez maior reprodução.

Tradução livre da autora. No original: “Cities that are centers of power and trade are also centers of
news”.
37
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modernizadores, de secularização, também se desenvolve e consolida-se a comunicação
social. É, também, o período de surgimento da noção de espaço público. São processos
não apenas paralelos, mas que se alimentam mutuamente. A perda de importância
institucional da Igreja e finalmente, a separação entre Igreja e Estado, autonomizando o
campo político, provoca profundas transformações sociais. A retirada da Igreja
significava que a voz capaz de verdade já não estava nela. Nesses três séculos de
processos modernizadores, Deus ficou cada vez mais distante. Se em termos sociológicos
pode-se falar em secularização como um traço característico do século XIX e,
concretamente, como separação de Igreja e Estado, em termos filosóficos, no final do
século XIX, é possível afirmar que “Deus morreu” – como Nietzsche efetivamente
enunciou.
O que está em operação é um movimento de retirada da religião, de criação e
expansão da noção de público como lugar não-religioso, que é também um movimento
de retirada de Deus como fundamento da sociedade e da cultura. Na expressão de Taylor,
o social tinha sido fundamentado no sagrado, o que compreendia uma noção coletiva
extrema, em que o self poroso era diluído na comunidade. A retirada do sagrado como
fundamento permite a constituição do Estado como mantenedor dos vínculos sociais. A
cidadania, por exemplo, desloca-se da religião – ser cristão determinava direitos e deveres
– para a identidade nacional. Mesmo com as diferenças da experiência europeia para a
norte-americana, em que a religião foi alicerce de constituição do Estado e se faz presente
na sociedade, não é possível dizer que os Estados Unidos estejam fundamentados no
sagrado. Até mesmo porque, como anteriormente citado, o grupo protestante que delineia
o projeto norte-americano estava preocupado em garantir a multiplicidade, em
contraposição à centralização da Igreja da Inglaterra e, por isso, cria um modelo em que
há uma dimensão religiosa socialmente presente, mas institucionalmente fora do Estado.
Ainda que seja necessário solicitar que “Deus abençoe a América”, a América existe, com
ou sem Deus, porque não é mais o sagrado que determina sua existência. E, portanto, já
não é mais a voz de Deus que importa ouvir, até porque nesse momento, já não há certezas
sobre o significado das coisas e mesmo o divino pode ser interpretado de maneiras
diferentes.
Uma das dificuldades de pensar comunicação na modernidade talvez seja
identificar a voz que importa ouvir ou que tem a prerrogativa de falar. Isso porque um dos
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processos modernos é a pulverização da fonte de poder. No ‘mundo encantado’ o poder
emanava de Deus e as hierarquias se estabeleciam a partir de um soberano, que tinha o
aval divino para governar e esse esquema, na Idade Média, é atrelado à Igreja, o que se
exemplifica pela necessidade de aprovação papal para a coroação de reis. A modernidade
instaura a noção de poder popular – se não há Deus para garantir o direito do governo, a
legitimidade precisa estar em outro lugar. Em tempos de humanismo, ela está no homem,
em sua dimensão coletiva, na sociedade. Identificar o fluxo de legitimidade do poder está
muito ligado ao fluxo da comunicação – de onde ela parte e a quem ela chega. É em meio
a esse movimento que está a noção de público – que, provavelmente não é coincidência,
pode ser usada para definir o que concerne ao social, contrário de privado, mas pode
também definir o conjunto de leitores ou de espectadores de um meio de comunicação ou
de todos os que circulam em um determinado local. O público torna-se lugar de disputa,
exatamente porque não se trata de algo precisamente identificado. Durante a
modernidade, os critérios que credenciavam alguém à disputa mudaram, no sentido de
tornarem-se mais abrangentes, mais inclusivos. Porque público é muitos, então não se
trata mais de uma voz – a divina –, e de uma instituição mediadora – a Igreja. Nesse
momento as vozes são múltiplas e a mediação exige um sistema complexo, de preferência
com mais de um meio de comunicação, que expresse essa multiplicidade.
Convém nesse ponto retornar e perguntar o que aconteceu com a verdade, ou o
verdadeiro, se ele foi desatrelado da comunicação. A resposta é não, o verdadeiro continua
atrelado à comunicação. No entanto, ele também mudou. Deus não é mais verdade
absoluta, pois se a religião não é válida para todos, ela não pode conter a verdade. O
público é o lugar do verdadeiro, onde a verdade supostamente seria construída. Mas ainda
é necessário que algo fora do público julgue sua veracidade, um critério externo capaz de
definir o verdadeiro do falso. O oposto de verdadeiro já não é heresia, é falso, é irreal.
Essa mudança é importante. Taylor assinala como o mundo fundamentado no sagrado é
regido por forças que ou são divinas ou são demoníacas – mas não são irreais. Na
modernidade, o falso não é heresia, nem bruxaria; simplesmente é irreal, tem sua
existência interditada – afinal, nesse mundo não cabe antiestrutura. A voz capaz de
verdade é, por fim, a voz da razão. Para ser verdadeiro tem que ser racional – isso está
elaborado de forma clara em Hegel, em que um princípio de racionalidade está presente
em todas as coisas e guia o mundo para a sua completação. Mas a racionalidade que se
fixa não é tanto transcendente, como o espírito absoluto em Hegel. Ela se torna cada vez
mais descritiva, mais científica e o verdadeiro passaria ser definido em termos
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metodológicos, aferido e comprovado como tal se pelo mesmo método chega-se ao
mesmo resultado. Quando, por fim, o transcendente deixaria de existir, a racionalidade
torna-se critério de exclusão. A razão e a ciência passam a vigorar como atributos e
caminhos exclusivos da e para a verdade e se estabelecem novos parâmetros para o real
– que já não é acessível pela fé, mas pela razão, pelo experimento que possa ser verificado.
E a comunicação social é o lugar de difusão dessas verdades sobre as coisas, sobre o
sujeito, sobre o mundo. E nesse ponto, o ‘mundo’ já não é o cosmos, uma totalidade
fundamentada no sagrado, mas o universo – termo utilizado por Taylor, que remete a uma
ordem ‘natural’, que pode ser apreendida pela ciência descritiva e se refere ao humano.
A possibilidade de a racionalidade humana tornar-se a voz verdadeira repousa
sobre o fim do fundamento no pensamento e na cultura, a possibilidade da morte de Deus.
Amaral (2009, p.17) levanta a hipótese de que “o século XVIII tenha querido separar
definitivamente Deus do mundo” e defende que, por ter sido posto, nos primeiros séculos
e na Idade Média, excessivamente junto a Deus, o Ser, ingrediente especificamente grego
na formação da cultura ocidental, também acabara banido. Esse duplo ostracismo teria já,
hoje, uns bons seis séculos: “foi o que Renascimento produziu: uma natureza e um homem
sem Deus: naturalismo e humanismo; um ressurgimento greco-romano sem Ser: ciência
descritiva” (AMARAL, 2009, p.18). O verdadeiro verificável, descritivo, é o alvo da
ciência e, na modernidade, é também o alvo da comunicação social. O jornalismo tem por
obrigação dizer verdadeiramente o fato e, por isso, pode ser constantemente acusado de
deturpação, distorção – as acusações pressupõem que ele deveria dizer a verdade.
Comunicação social, com o adjetivo que a qualifica como própria da sociedade, seria,
portanto, algo próprio à modernidade. Ela leva e traz o que é verdadeiro do e para o
público. No século XX, a imprensa institucionalizou-se industrialmente e consolidou a
dinâmica dos especialistas – coerente com a fragmentação da experiência em diversas
esferas, cada qual com sua especialidade. Para ser um jornalista, é necessário formação
específica – a esfera comunicacional requer, então, suas especificidades. E o conteúdo
dessa comunicação é produzido a partir de especialistas – economistas, sociólogos,
psicólogos, médicos, cientistas políticos e sociais etc são chamados, o tempo todo, para
falar na mídia e, assim, conferir status de verdadeiro ao que está sendo proposto por outro
especialista, o jornalista.
Nesse mundo, agora universo, emergiu o self blindado, no lugar do self poroso,
constituindo o contexto propício para o desenvolvimento da comunicação vinculada ao
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público. Isso quer dizer que o significado do mundo – que antes era dado anteriormente
ao indivíduo – agora está dentro do sujeito, em sua mente. O self blindado, do homem e
da mulher modernos, cria uma interioridade profunda. Os limites são bem definidos e a
interioridade demanda privacidade, proteção, enquanto o público é o que é possível e até
necessário expor. Por isso, tem que ser racional. Em uma sociedade sem antiestrutura,
comportamentos – que, agora, são efeitos dos desejos – são pensados interiormente, são
mantidos nos limites do self, sem possibilidade de romper no público. Uma ruptura é uma
ameaça social e pode ser tratada medicinalmente. A comunicação social se institui em
uma sociedade formada por indivíduos – selfs blindados – e, idealmente, seria um espaço
de racionalidade e debate público, de construção e circulação do verdadeiro. A voz que
importa ouvir, no entanto, não é exatamente a do público. Para o público há uma nova
instância, a da opinião. A voz do verdadeiro reside na ciência.
O modelo de comunicação dessas sociedades torna-se cada vez mais técnico. Os
famosos ensaios de McLuhan sobre os modernos meios de comunicação revelam seu
caráter tecnicista. As tecnologias de comunicação, na visão mcluhiana, como extensão
dos sentidos humanos só fazem sentido, ou são necessárias, na modernidade, quando o
homem se compreende como self blindado, incapaz de comunicar além de seus sentidos
físicos, biológicos. Então, é necessário tecnologia para estender os sentidos e fazê-los ir
além do self. É possível pensar o limite e a sensação de infinito dessas extensões em
relação com a espiritualidade e manifestações/ práticas da fé no Ocidente. É possível
pensar ao contrário também, como o cristianismo ocidental criou extensões do divino,
que talvez se encontrem com as extensões do homem, ou as atraia magneticamente. Neste
sentido, as relíquias medievais podem ser pensadas como extensões do divino, extensões
dos santos, capazes de chegar aos fiéis e cumprir, enfim, a função de ‘religare’. O que se
destaca é que não eram necessárias próteses técnicas para estender os sentidos do self
poroso, que é capaz de incorporar espíritos e/ou experimentar o místico, e tais
experiências não possuem limites territoriais, corporais ou temporais.
No mundo sagrado, o modelo é a mística e também há espaço para técnica, do tipo
mágica. A comunicação direta com o divino se dá apenas pela vontade do divino, mas há
outras forças ativas no mundo que podem ser provocadas através de rituais, palavras
mágicas, sacrifícios etc. Na modernidade, a razão interditou a magia. A técnica tornou-se
tecnologia – uma mistura entre técnica e ciência, que tornou as práticas cada vez mais
eficientes. A comunicação moderna avançou no sentido de tornar-se cada vez mais
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tecnicamente complexa e a própria palavra pode também designar um conjunto de
técnicas. Ainda que antes existissem técnicas, mágicas, para formas de comunicação
‘porosa’, nessa nova fase, não se trata mais de mágica, trata-se de instrumento de
padronização. Certamente um ‘feitiço’ é uma forma de controle de forças poderosas, mas
essas, uma vez invocadas, poderiam surpreender aquele que a evocara. As técnicas
instrumentais que, no caso da comunicação, começam a ser criadas com a imprensa agem
em direção oposta. Ou seja, não para invocar algo poderosamente surpreendente, que
pode sair do controle, mas para padronizar e difundir o mesmo conteúdo, igualmente
disposto nas páginas – cópias. A força dos elementos que compõe o processo
comunicativo deixava de ser incontrolável, deixava de ser oculta: foi tocada pelas luzes
da razão. E assumiu a forma industrial, no início do século XX, que é levado para o rádio
e para a televisão, no decorrer do século, com forte vigor do modelo de massa. Quando a
razão científica é o fundamento, o self é blindado, a comunicação se institui como espaço
próprio da mediação – quem é capaz de dizer o verdadeiro são especialistas, julgados pela
razão; o modelo de comunicação torna-se cada vez mais técnico-industrial.
No entanto, esse, provavelmente, não é mais o modelo vigente na atualidade.
Wolton (2004) acredita que a comunicação ainda é o “laço social” contemporâneo, que
nomeia de “sociedade individualista de massa”. Nesse sentido, a comunicação de massa
ainda se faz presente, exercendo função social reguladora e mantendo certos padrões
informacionais em contexto de globalização. A opinião, contudo, talvez tenha mudado de
endereço e o verdadeiro se deslocado, em relações que não são nem simples, nem
inquestionáveis.

1.2.3 Contemporaneidade: eficácia em rede, perigos e potência
Acompanhou-se a demonstração sintética dos vínculos entre Deus, Ser e verdade,
desenvolvido sob o argumento de que a comunicação está atrelada à verdade. A
modernidade enfraqueceu até o mínimo a vigência de Deus como fundamento e, ao
possibilitar a morte de Deus, condicionou também a morte do Ser. No entanto, na busca
científica pelo verdadeiro ainda havia Deus ou o Ser ali, mesmo que cada vez mais
distante. Os pensadores do século XIX ainda foram todos, cada um a seu modo,
transcendentalistas. No final daquele século, o ataque de Nietzsche à modernidade é
dirigido exatamente à verdade38. O pensador alemão acreditava que o homem deveria
38

O trecho que segue pode ser encontrado, com modificações que não alteram seu sentido, na dissertação
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“abandonar toda a fé, todo o desejo de certeza e habituar-se a firmar-se na corda bamba
de todas as possibilidades” (ABBAGNANO, 2000b, p.169). O que a cultura ocidental
chama de verdade é apresentado como engodo, como crença consequente da moral, que
é uma questão grave para o pensador, que se dedica a refutá-la. Em sua obra “A Gaia
Ciência", Nietzsche coloca da seguinte forma: “os acontecimentos do mundo não têm
nada de divino, nem mesmo nada de razoável, segundo as medidas humanas, nada de
lamentável e de justo; sabemos que o mundo em que vivemos é sem Deus, imoral”
(NIETZSCHE, [19--], p.211). Portanto, para o pensador, a moralidade foi criada para que
os indivíduos adquirissem valor apenas como função e serve para educar o homem a
obedecer, a ser “rebanho” (NIETZSCHE, [19--], p.124). Por isso, a superação do homem
inclui o abandono da moral, que abriria espaço para o “espírito livre”.
Uma vez desbancada a moral, a ciência e a verdade caem em seguida. Para
Nietzsche, aquela moralidade era o triunfo do Deus cristão: “a noção de veracidade
aplicada com um rigor sempre crescente, foi a consciência cristã aguçada nos
confessionários e que se transformou até se tornar a consciência científica”
(NIETZSCHE, [19--], p. 228). Seus ataques ao científico mostraram sua íntima relação
com a moral e com a dimensão da fé, no seguinte raciocínio: o fundamento da ciência é
a crença na verdade e a concepção de verdadeiro, para ele, é religiosa, remete ao
cristianismo e até mesmo antes dele, a Platão, para quem a Ideia suprema do Bem é
assimilável a Deus, que está portanto desde o início na dimensão da verdade. Assim, o
que permeia a busca pelo verdadeiro é a fuga do engano, ou seja, não querer deixar-se
enganar e não querer enganar os outros. Esta “vontade de verdade” estaria no “terreno da
moral” (NIETZSCHE, [19--], p.208).
Revelada a relação Deus-moral-verdade-ciência outro aspecto da cultura ocidental
moderna que parece desmoronar é a racionalidade. Para Nietzsche, “nossos pensamentos
são as sombras de nossos sentimentos – sempre mais obscuros, mais vazios, mais simples
que estes” (NIETZSCHE, [19--], p.146 idem). Nicola Abbagnano aponta que o
pensamento nietzschiano inverte a concepção de que a realidade é perceptível para além
do sensível; ao contrário, a possibilidade de superação do homem, de apreensão do mundo
está na ‘vontade’. Então não há “ordem nem finalidade” na vida, que é “dor, luta,
destruição, crueldade, incerteza, erro [...] o acaso domina-a” (ABBAGNANO, 2000b,
produzida pela autora. SOUZA, Priscila Vieira (2010). Entre o Claustro e o Portal: Análise da inserção na
Internet de mosteiros da Congregação Beneditina do Brasil e suas implicações culturais na
contemporaneidade. p.90-93.
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p.160). Em uma de suas passagens, Nietzsche conclui que é errado falar de ‘acaso’ porque
a própria ideia nele contida pressupõe um ordenamento das coisas; ou seja, a vida é caos.
Sendo assim, não possui finalidade, como se acreditou desde Aristóteles que, ainda no
início da história da filosofia, mostrava que a causa final de todas as coisas é o bem.
Em sua versão nietzschiana, a morte de Deus faz ruir a cultura ocidental – ou pelo
menos revela muitas de suas rachaduras – já que elimina o veio judaico e, como já
colocado, abandona a abstração do Ser junto com o divino. Sem fundamento, não há
causa, nem verdade, tampouco ciência e o que se concebia por acaso toma o lugar da
causa. Então o mundo parece solto, não passível de síntese, não explicável por sistemas.
No entanto, na impossibilidade de procurar sentido, o escape foi um tanto distante do
horizonte nietzschiano: a eficácia. A ciência não saiu totalmente de cena, ao contrário,
uniu-se à dimensão técnica; “no século XX, os regimes de saber e fazer se confundiram
no reinado da Tecnologia […]. É como dizer: não vamos pensar nisso, vamos fazer coisas
úteis” (AMARAL, 2009, p.18). A utilidade passa a vigorar como parâmetro do que pode
ser considerado 'bom' na cultura contemporânea. Assim, não é que a verdade não exista,
mas que ela não importa e perguntar por verdade, portanto, não faz sentido. Há uma
propensão ao útil, a um regime tecnológico de eficácia, que envolve uma mudança radical
na história do pensamento ocidental, porque interdita qualquer possibilidade de
transcendência. Essa propensão ao regime da eficácia é uma das características da
contemporaneidade, considerada, na força com que vigora, um diferencial em relação à
modernidade.
O sujeito não poderia ficar imune a todas essas mudanças. É possível perceber,
durante o século XX, mudanças comportamentais e de moralidade que podem indicar a
emergência de uma nova noção de self, atrelada a transformações de público e privado,
que acompanham também o surgimento da comunicação em rede. A modernidade criou
uma interioridade profunda, geralmente reservada ao privado e mesmo apenas ao
indivíduo. A partir de movimentos de contracultura de meados do século passado é
possível identificar uma nova concepção de comportamento, que progride até quase
tornar-se um imperativo: é preciso ser igual a si mesmo, o que quer dizer, é necessário
que o que se mostra seja igual ao que se é. Esse movimento inicia-se como libertação dos
meandros do inconsciente e das regras sociais que reprimiam o comportamento do
indivíduo, forçando-o a ser algo diferente de sua interioridade. A princípio, portanto, o
que Taylor chama de “ética da autenticidade” é defendido como direito: “todos deveriam
ter o direito e a capacidade de serem eles mesmos” (TAYLOR, 2010, p.52). Contudo,
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isso se tornaria praticamente uma regra, em que pode ser punido com reprovações
públicas quem escolhe não falar ou não mostrar. Nesse ponto, há algo da comunicação
que integra o sujeito, que o define enquanto tal. Expor-se é uma obrigação, não uma
escolha. No entanto, cada vez mais, esta obrigação só é possível através dos meios
tecnológicos, das novas mídias, das redes sociais. E mais, a exposição não é
necessariamente partilha. A compreensão pode ou não acontecer, o sentido pode não ser
partilhado. Ao mesmo tempo que há algo de comunicação nessa exigência, há,
paralelamente, o perigo da incomunicação. Se todos devem falar, a quantidade de vozes
existentes pode gerar um tumulto em que ouvir torna-se impossível.
Outra consequência disso é a colagem das dimensões públicas e privadas – não
que elas voltem a ser uma única esfera, mas que se confundem e se intercruzam o tempo
todo. Ao expor-se – já havia sido dito pela psicanálise moderna – são lançadas luzes sobre
as profundidades do self. Mas isso desenvolve-se em, talvez, um self performático, que já
não é tão profundo, embora possa ser ainda mais blindado. Isso implica em levar o que
se é – que agora pode ser muitas coisas diferentes, a sociedade nunca foi tão fragmentada
– para o público. A religião pode ser considerada parte desse jogo. Ainda se trata de uma
opção, como modernamente compreendida, mas assim que a opção é feita, ganha status
de identidade, de ser. Mas isso não é apenas com a religião, é com questões de gênero, de
etnia, e até mesmo a idade pode se tornar identidade – ser criança, jovem ou adulto define
determinados direitos e deveres. Portanto, nada disso é apenas privado, é também público.
As formas de definição de afetos, as escolhas do indivíduo podem se transformar em lutas
na esfera pública – que está a um clique do sujeito. É esse o lugar, talvez, que a religião
ocupe na contemporaneidade. Não mais lugar de verdade, não mais uma dentre outras
opções privadas do sujeito profundo; mas uma entre outras identidades. O verdadeiro,
nesse momento, estaria no indivíduo que se mostra como é, residiria em ser autêntico. É
nesse sentido que toda visibilidade potencialmente está implicada no público. Ver e ser
visto são ações que ganham status público, agora colado ao privado.
O modelo de comunicação dessa sociedade é, como todo o resto, altamente
tecnológico. As redes sociais definem essa comunicação e, se às mídias de massa cabe a
função de manter certo padrão na sociedade global e ainda possuem o poder de definir
quais os assuntos que serão massivamente conhecidos, as redes sociais retrabalham,
discutem essas informações, questionam sua validade, sua legitimidade e acabam por
propor novos temas. Os fluxos de comunicação tornam-se mais complexos. Apesar de
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mediados tecnologicamente, eles são mais pessoais, reticulares, ponto-a-ponto. Nas redes
sociais, toda partilha, toda comunicação é particularmente pública: não está endereçada
ao grande público da mídia de massa, mas circula algo de potencialmente político, ainda
que se refira ao que modernamente seria destinado às esferas privadas de nossas vidas.
Temos, portanto, que talvez a comunicação carregue um imperativo ético, talvez
um pouco menos que isso, um forte vínculo, que é seu par, a verdade ou o verdadeiro. Na
dimensão social, o fluxo da comunicação inicia em quem é capaz de verdade, ou de dizer
o verdadeiro. Quando a verdade estava em Deus, a comunicação se dava misticamente e
era mediada pela Igreja; quando o verdadeiro estava na razão, a comunicação se
institucionalizou midiaticamente, dominada por especialistas, que o conduziam ao
público. Quando a verdade é particionada no relativismo e distribuída pelos indivíduos,
que agora precisam ser autênticos – a comunicação se dá nas redes e a mediação é
tecnológica. As incertezas advêm do que essa comunicação pode significar no regime da
eficácia em que a cultura estaria imersa. Por ser fruto tecnológico da eficácia, talvez seja
incapaz de transgredir sua lógica. Ao contrário da dimensão pública moderna, em que
idealmente todos os discursos seriam possíveis, desde que racionais, na rede há a
possibilidade de bloqueio de tudo e todos que sejam divergentes e diferentes. A partilha
ficaria comprometida, em um ambiente de total incomunicação em que toda mensagem
seria o mesmo, reforço infinito do que já cremos, gostamos e acreditamos. No entanto,
talvez – por sua ligação histórica à verdade e ao reconhecimento do outro; ou por sua
definição de partilha, que supõe reconhecimento do outro e pressupõe sentido entre, ou
seja, alguém ou algo capaz de sentido; ou ainda pela potência de todos os caminhos
encerrada no modelo reticular, – talvez essa comunicação seja capaz de incluir, pluralizar
e produzir ou conduzir à multiplicidade e ao sentido.
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CAPÍTULO 2 – O PROTESTANTISMO NO BRASIL: ASPECTOS
HISTÓRICOS

Questões culturais amplas sobre religião, modernidade e comunicação, a partir da
noção de secularização, foram abordadas no primeiro capítulo, em ponto de vista histórico
conceitual. Como também já discutido, tais questões emergiram principalmente na
Europa. O processo de importação delas para o continente americano resultou em
transformações e rearranjos dos temas. Conceitos e práticas se fixaram, outras foram
reelaboradas e outras rejeitadas e abandonadas. Esse capítulo é dedicado a apresentar
traços mais específicos do protestantismo, a partir de sua implantação concreta na Europa
e principalmente seu desenvolvimento nos Estados Unidos e importação para a América
Latina. Propõe-se menos à discussão conceitual e mais à identificação do contexto de
surgimento e desenvolvimento do objeto empírico. A intenção é destacar traços presentes
no protestantismo no Brasil, a partir de suas heranças, que podem ter afetado a
constituição e a produção do CAVE.
Dessa forma, procura-se destacar aspectos históricos do protestantismo no Brasil
que compõem o contexto da organização e serão utilizados na análise de sua história
institucional, no capítulo seguinte. O atual divide-se em três partes. A primeira dedicase a esclarecer, através de bibliografia da área, os nomes usados para referir aos
protestantes no Brasil. A segunda aborda a história propriamente, seguindo a síntese
realizada por Magali Cunha (2007) e as reflexões de Mendonça (2003; 2005; 2008) que,
como um dos pioneiros na história analítica do grupo, é fonte constante nas pesquisas
sobre o tema. Incorpora-se ainda a pesquisa de Silas Luis de Souza (2005), sobre o
pensamento social no protestantismo brasileiro. Por fim, a pesquisa de Alexandre Brasil
Fonseca (2003) sobre mídia evangélica é indispensável para o breve, porém fundamental
texto que procura pensar relações dos protestantes com a cultura e a mídia.
O que guiou o olhar para a história do protestantismo foi a questão sobre a relação
do grupo de protestantes históricos ou evangélicos com a sociedade brasileira, de forma
genérica. Por isso, apesar de remeter à história do protestantismo antes de sua migração
para a América, aborda-se breve caracterização e problematização do que seria uma
matriz religiosa brasileira, adiantando que a marca da relação dos primeiros protestantes
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com tais características foi a rejeição. É na tentativa de analisar essa relação que se efetiva
a busca histórica, sintética e pragmática, ressaltando traços relevantes tanto para explicar
a relação com a religiosidade existente antes da chegada do protestantismo quanto para
compreender a formação e caracterização do grupo no Brasil. Uma vez apresentados esses
elementos, retoma-se a análise das relações com a matriz local, a partir do paradoxo da
rejeição por parte dos protestantes e da apropriação, por parte dos novos convertidos, que
elaboraram a nova proposta de fé a partir de práticas já estabelecidas.
Em seguida, busca-se caracterizar as relações a partir da proposta de periodização
histórica de Mendonça, atentando para marcas da herança descrita na primeira. Por fim,
é o último texto da primeira parte que explora dados da inserção protestante na mídia,
apontando para especificidades do CAVE. Dessa forma, o capítulo inicia em temas mais
gerais sobre religião e protestantismo, conduzindo através do contexto sócio histórico
brasileiro até uma iniciativa específica que é fruto e espaço de desenvolvimento das
heranças e movimentos históricos. Ao fechar esses primeiros temas, enfatiza a questão da
imagem na história do protestantismo, abordada por uma perspectiva também histórica
da iconoclastia. A terceira parte é, portanto, um desdobramento em ensaio sobre questão
provocada pela quantidade de imagens produzidas pelo CAVE e pela percepção de que
os protestantes brasileiros rejeitaram a expressão imagética da religião.

2.1 O MEIO EVANGÉLICO NO BRASIL: SOBRE NOMES E HISTÓRIA
É importante esclarecer o que estamos dizendo com determinados termos em
relação ao ambiente religioso brasileiro. A complexidade e pluralidade próprias à
religiosidade no país podem gerar confusões. A pluralidade, como indica o texto de
Mendonça (2003), se dá tanto em relação à quantidade de diferentes expressões religiosas,
inclusive com grande diversidade institucional, quanto às subdivisões internas às
instituições eclesiásticas. O catolicismo romano no Brasil, para usar o exemplo da igreja
com maior número de adeptos, possui expressões que vão das mais tradicionais às mais
peculiares e genuinamente brasileiras, passando por manifestações do movimento
carismático e influências da Teologia da Libertação, como as Comunidades Eclesiais de
Base. No meio cristão não-católico a multiplicidade agrava-se pela facilidade de ruptura
institucional e criação de novas igrejas, diferenciadas juridicamente e nominalmente. Essa
realidade pode ser observada na maioria dos centros urbanos do país, marcados pela
proliferação de igrejas por vezes instaladas em galpões comerciais, identificadas pelos
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mais diferentes e criativos nomes e desenhos em placas pregadas em direção às ruas.
Assim, a multiplicidade característica do campo religioso no Brasil dificulta a formulação
de tipologias e confunde nomenclaturas. Por isso a necessidade de se ater a esta questão.
Por se tratar de um trabalho com questões relacionadas à produção de mídia,
portanto próprias ao campo da comunicação, partimos da síntese proposta por Cunha
(2007a), por se tratar de leitura das fontes da história do protestantismo feita com
interesses em “fenômenos comunicacionais”. A partir de trabalhos de vários estudiosos
da religião, Cunha organiza o ambiente genericamente chamado de “evangélicos”
mesclando a história das denominações às características sociais-teológicas e de práticas
religiosas dos grupos. Apresenta-se aqui uma longa citação, que não faria sentido colocala de outro modo, pois já se trata de síntese. São seis os grupos definidos por Cunha:
a) Protestantismo Histórico de Migração, que tem raízes na Reforma do
século XVI, chegou ao Brasil com o fluxo migratório estabelecido a partir do
século XIX, sem preocupações missionárias conversionistas. É representado
pelas igrejas Luteranas, Anglicana e Reformada;
b) Protestantismo Histórico de Missão, também originado da Reforma do
século XVI, veio para o Brasil trazido por missionários norte-americanos no
século XIX. Corresponde às igrejas Congregacional, Presbiterianas,
Metodista, Batista e Episcopal;
c) Pentecostalismo Histórico, assim chamado por suas raízes nas confissões
históricas da Reforma, veio para o Brasil no início do século XX com objetivo
missionário. É caracterizado pela doutrina do Espírito Santo, ou seja, pela
condição que os adeptos devem assumir de um segundo batismo, o batismo
do Espírito Santo, caracterizado pela glossolalia (o falar em línguas estranhas).
Composto pelas Igrejas Assembléias de Deus, Congregação Cristã do Brasil
e Evangelho Quadrangular;
d) Protestantismo de Renovação ou Carismático, que surgiu a partir de
expurgos e divisões no interior das chamadas “igrejas históricas”, em especial
na década de 60, caracterizado por posturas influenciadas pela doutrina
pentecostal. Mantém vínculos com a tradição da Reforma e com a estrutura
de suas denominações de origem. É formado pelas Igrejas Metodista
Wesleyana, Presbiteriana Renovada e Batista de Renovação, entre outras;
e)
Pentecostalismo
Independente
(também
denominado
Neopentecostalismo) que, sem raízes históricas na Reforma do século XVI,
surgiu (e surge ainda hoje) de divisões teológicas ou políticas nas
“denominações históricas” a partir da segunda metade do século XX. Tem
como especificidades sua composição em torno de uma “liderança
carismática”, a pregação da Teologia da Prosperidade e da Guerra Espiritual,
a prática constante de exorcismos e curas milagrosas e o rompimento com
ascetismo pentecostal histórico. Sua enumeração é dificílima, dada a profusão
constante de novas igrejas: entre outras, Deus é Amor, Brasil para 14Cristo,
Casa da Benção e Universal do Reino de Deus.
f) Pentecostalismo Independente de Renovação, que apareceu no final do
século XX e ganha força no início do século XXI. Possui as características do
Pentecostalismo Independente (alguns autores tratam este grupo de igrejas
integrado ao outro), no entanto difere dele por ter como público-alvo as classes
média e a juventude, estruturando seu modo de ser para alcança-los. Esse
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modo de ser atenua a ênfase no exorcismo e nos milagres e ressalta a
prosperidade e guerra espiritual. Grupo de igrejas composto pela Renascer em
Cristo, Comunidades (Evangélicas, da Graça), Sara a Nossa Terra, Bola de
Neve, outras. (CUNHA, 2007, p.14-15)

Textos de Mendonça e do sociólogo Paul Freston (1994) ajudam a destrinchar a
síntese de Cunha, naquilo que interessa a esse trabalho. Mendonça define o termo
protestantismo genericamente como “um dos três principais ramos do cristianismo ao
lado do catolicismo romano e das igrejas orientais ou ortodoxas” (MENDONÇA, 2005,
p.50). Também se inserem no grupo protestantes “aquelas igrejas que se originaram da
Reforma ou que, embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do
movimento” (Idem). Mendonça nominalmente diz que compõem a “grande família da
Reforma”: luteranas, presbiterianas, metodistas, congregacionais e batistas – apesar da
resistência destes últimos em se identificarem com a Reforma. Para ele, contudo, esse
grupo integra o conceito de protestantismo “tanto sob o ponto de vista teológico como
eclesiológico”. Esses cinco ramos multiplicaram-se em numerosos sub-ramos, com “os
mais diferentes nomes”, mas que podem ser “incluídos no universo do protestantismo
propriamente dito” (MENDONÇA, 2005, p.51). Nesse sentido, os pentecostais estão
ligados ao protestantismo, por sua gênese histórica. Contudo, pelas diferenças
doutrinárias, de práticas e modos e, especificamente no Brasil, de público adepto, o
pentecostalismo pode ser pensado como outra categoria ou segmento dentro do grupo
“evangélicos” ou mesmo “protestantes”.
Sobre os pentecostais, o início do texto de Freston (1994) sobre a Assembleia de
Deus é bastante esclarecedor, sobretudo dos fenômenos até a década de 1990. O autor
propõe compreender a história do pentecostalismo brasileiro a partir de “três ondas de
implantação de igrejas”. A primeira onda seria a década de 1910, com a chegada de duas
igrejas: da Congregação Cristã (1910) e da Assembleia de Deus (1911). O sociólogo
afirma que a Assembleia de Deus “se expande geograficamente nesse período como a
Igreja protestante nacional por excelência” (FRESTON, 1994, p.70). A segunda onda
seria dos anos 50 ao início da década de 1960, marcada pela fragmentação e pulverização
do campo pentecostal e o surgimento de três grandes grupos, “em meio a dezenas de
menores”: Igreja Quadrangular (1951), Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962).
Por fim, a terceira onda inicia-se no final dos anos 1970 e “ganha força nos anos 80”:
Sua representante máxima é a Igreja Universal do Reino de Deus (1977), e um
outro grupo expressiva é a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980).
Novamente, essas igrejas trazem uma atualização inovadora da inserção social
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e do leque de possibilidades teológicas, litúrgicas, éticas e estéticas do
pentecostalismo. (FRESTON, 1994, p.71)

A síntese de Cunha, produzida mais de dez anos após a publicação do texto de
Freston, revisita e atualiza a proposta dele, aproximando os grupos das duas primeiras
ondas e destacando e dividindo os movimentos mais recentes dentro do pentecostalismo.
Do ponto de vista da comunicação, do uso das mídias e das práticas mais facilmente
identificadas, a segmentação de Cunha é bastante proveitosa.
No cotidiano e, em geral, quando aparece na grande mídia, o termo evangélicos é
usado abarcando cristãos não-católicos, enquanto outras expressões cristãs, como as
ortodoxas – são ainda mais raramente abordadas. Em seu trabalho, Cunha opta por este
sentido geral do termo evangélicos. Os protestantes no Brasil, observa Mendonça,
escolherem esse termo desde o início da sua presença no país, no final do século XIX. O
autor oferece dois exemplos: a primeira publicação protestante no Brasil, que circulou
entre 1864 e 1892 chamava-se “Imprensa Evangélica”; e a Confederação Evangélica do
Brasil, fundada em 1934. Isso se deve à origem norte-americana deste grupo, ligado aos
evangelicals. No entanto, não é possível transportar diretamente a noção de ‘evangelicals’
do contexto norte-americano para o brasileiro. Clara Mafra, por exemplo, afirma que o
equivalente a evangélicos seria simplesmente ‘Protestantism’ e o que nomeia-se
protestantismo aqui, referindo-se às denominações históricas ligadas à Reforma, são
chamadas de ‘Main-Line Protestant Church’ no contexto dos EUA. Para esta
pesquisadora, o amplo uso do termo se deve mais ao fato de que “seguidores das igrejas
reformadas e pentecostalizadas se destacam (...) por adotarem uma atitude de
‘evangelizadores’, de propagadores e difusores de uma leitura da Bíblia centrada no Novo
Testamento”.
Os grupos que Cunha distingue como “pentecostalismo independente” e
“pentecostalismo independente de renovação” costumam ser conjuntamente abarcados na
expressão neopentecostal. Para Mendonça evangélicos não se aplica “de maneira
adequada” a esses grupos (MENDONÇA, 2005, p.50), embora a grande mídia e o senso
comum utilize indistintamente o termo. Convém salientar ainda que neopentecostalismo
pode ser compreendido como um conjunto de elementos que não são necessariamente
fixados apenas em uma ou outra comunidade eclesial e/ou denominação. Nesse sentido,
é possível encontrar traços neopentecostais em práticas e cultos ministrados dentro de
igrejas históricas.
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Uma vez problematizada a questão dos termos e expressões no contexto brasileiro,
assumiu-se para essa tese o uso da segmentação proposta por Cunha. Portanto, faz-se uso
do termo protestantes históricos ou evangélicos históricos para designar as igrejas
implantadas no país no final do século XIX e início do XX; pentecostais históricos
especialmente para as igrejas da primeira onda pentecostal; e usamos neopentecostais
quando queremos designar as novas igrejas, da terceira onda ou os dois tipos de
pentecostalismo independente, segundo Cunha, que também aparecerão nomeadas como
novas denominações ou novas igrejas. Ainda faz-se uso ocasional da expressão “gospel”,
em referência ao trabalho de Cunha, quando a intenção for destacar os entrelaçamentos
de mercado, consumo, entretenimento e o ambiente evangélico brasileiro. O termo
gospel, bastante usado na década de 1990 e já não usado com o mesmo vigor, é utilizado
por Cunha para designar um modo de vida surgido em meio aos evangélicos. Segundo
ela,
Este processo foi iniciado nas últimas décadas do século XX e permanece em
curso no atual momento marcado por transformações no campo sociopolíticoeconômico-cultural-religioso, estreitamente relacionadas ao avanço do
capitalismo globalizado e à consolidação das culturas midiática e urbana,
filhas da modernidade. (CUNHA, 2007, p.9)

Essa caracterização observa a integração entre tradição, moderno e contemporâneo.
Articulado por elementos como música, mídia, consumo e entretenimento, a cultura
gospel agrega elementos da cultura de mercado “na forma de viver a fé e relacionar-se
com o sagrado”, sem contudo trazer alterações substanciais à caracterização do
protestantismo brasileiro. Ou seja, há um híbrido de mudanças nas formas, enquanto o
conteúdo veiculado, segundo a análise de Cunha, mantém e reafirma “a divisão sagrado
vs. profano na forma igreja vs. mundo, a necessidade de resguardo dos evangélicos para
purificação do corpo e a desqualificação de uma reflexão teológica mais profunda,
coletiva e contextualizada” (CUNHA, 2007, p.203). É importante ressaltar que a cultura
gospel está dispersa entre diversas igrejas, denominações, organizações evangélicas.
No presente trabalho a distinção entre os evangélicos da linhagem histórica e os
neopentecostais importa porque está explícita em uma das questões que movem a análise
empírica empreendida e assinala que os grupos religiosos que conquistam visibilidade
midiática na era eletrônica da mídia não são os mesmos grupos envolvidos na produção
de audiovisual no CAVE.
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2.2 TRAÇOS HISTÓRICOS E RELAÇÃO DO GRUPO COM A SOCIEDADE
Quando o protestantismo chega ao Brasil, no início do século XIX, através de
imigrantes europeus, o país já contava com quase 400 anos de colonização. Isso significa
quatro séculos de cristianização, quase dois de escravidão negra, e processos múltiplos
de dominação, de resistência, de formação cultural. Significa ainda uma pequena, mas
existente elite que enviava seus filhos para estudarem na Europa, significa jornadas e
processos de elaboração do que foi imposto, do que permaneceu, enfim, conflitos,
transformações – sociais, econômicas, culturais, religiosa. Para compor o cenário de sua
pesquisa sobre a cultura gospel no meio evangélico brasileiro, Cunha utiliza a expressão
“matriz religiosa brasileira” para definir o que o protestantismo encontrou no século XIX.
Estudos sobre religião no Brasil seguem a noção de formação brasileira composta
pela miscigenação de elementos indígenas, africanos e europeus. Essa compreensão não
deve ser apresentada sem ressalvas já que as misturas em geral ocorreram no subsolo das
relações sociais aceitas, valorizadas, dadas como corretas. Ou seja, não se trata de um
denominador comum, mas sobretudo de conflitos, de disputas, opressão, violência,
resistência. Outra questão que se coloca a essa compreensão é que europeu, indígena e
africano já são grandes generalizações, cada uma delas contendo múltiplas etnias,
diferentes formações históricas, culturais etc. Essa forma de caracterizar o Brasil é
decorrente do esforço de buscar traços comuns em meio à diversidade existente no país
e, tantas vezes, o comum foi intencionalmente forjado com o objetivo de construir a
crença em uma nação única, coesa, unida. Contudo, essas sínteses também são fruto do
esforço de compreensão de processos históricos e sociais e são, portanto, válidas para fins
de descrição e análise.
No ambiente religioso, há de se destacar que o traço europeu dominante é o
catolicismo ibérico. O cristianismo católico romano foi imposto de diversas formas no
Brasil, através de estratégias diversas, algumas brandas, a partir de ações pastorais e
ocupação do território, sempre com a construção de capelas e igrejas, envio de padres
para atender à população local, além da catequização dos nativos; e outras severas como
a proibição das religiões dos escravos, o fechamento dos portos, após as tentativas da
França e especialmente da Holanda de conquistarem parte do território e até visitações do
Tribunal do Santo Ofício39, com denúncias de “heresia” e “judaísmo”. Evidentemente, a
39

O Brasil não chegou a ter um tribunal inquisitorial, estando sempre subordinado a Lisboa. No entanto,
ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII o Santo Ofício realizou três visitações. Segundo pesquisadores, o
alvo principal eram os novos cristãos. Algumas obras sobre o tema são: SOUZA, Laura de Mello e. O diabo
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dominação cultural não ocorre sem resistências. Normalmente, a impossibilidade de um
enfrentamento direto, aberto, gera ressignificação, subterfúgios, a coexistência de
elementos através de ambiguidades, polissemias, reformulações. Esses processos
diferiam de região para região, eram realizados também nas tensões entre os recursos
existentes localmente, os encontros e influências próprios de um contexto específico e as
expressões universalizantes. É provável que a leitura do catolicismo feita em uma região
influenciada por uma determinada etnia indígena ou grupo de escravos tenha sido
diferente das interpretações – considerando hibridismos, misturas e resistências – de outra
região, que possuía outros encontros e formações étnicas variadas.
Feitas essas considerações, que devem permanecer em mente durante as análises
que seguem, o que se compreende por matriz religiosa brasileira – outras expressões
foram utilizadas40 – é o trabalho realizado por pesquisadores em busca de “referências
religiosas na cultura brasileira a fim de explicar a convergência de expressões advindas
da experiência indígena, europeia e africana” (CUNHA, 2007, p.34). Essa perspectiva de
convergência pressupõe uma cosmovisão “que alimenta um sistema de crenças e valores
religiosos, que perpassam horizontalmente as diversas expressões religiosas brasileiras”
(Idem). Ou seja, há uma interação, traços comuns que podem ser encontrados em meio à
diversidade, nem sempre os mesmos em todas as religiões, mas a combinação de algumas
características que compõem esse núcleo. Cunha (2007, p. 34-35) identifica cinco
principais crenças, apresentadas abaixo:
a) A primeira é a “compreensão de Deus” como ajudador, iluminador, protetor.
Petições e desejos são direcionados a Deus, que é “capaz dos impossíveis”, mas
pode negar a realização da vontade do fiel. “Acontecimentos desagradáveis são
interpretados como castigo de Deus”. Perdão e cura divinos dependem do
cumprimento de deveres e obrigações.

e a Terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das Letras, 1986; SALVADOR, José Gonçalves. Cristãosnovos, jesuítas e Inquisição. São Paulo: Edusp, 1969; NOVINSKY, Anita. Cristãos-novos na Bahia. São
Paulo: Perspectiva, 1972.
40
Diferentes expressões foram utilizadas pelos pesquisadores que procuraram “explicar a convergência de
expressões advindas da experiência religiosa indígena, europeia e africana” (CUNHA, 2007, p.34). A
utilizada na presente pesquisa, acompanha a escolha de Cunha, foi proposta por José Bittencourt Filho.
Carlos Rodrigues Brandão usou “matriz simbólica de uso comum”, em Os deuses do povo. São Paulo:
Brasiliense, 1980. Rubem César Fernandes utiliza “elementos básicos da religião popular” (Os cavaleiros
do Bom Jesus: uma introdução às religiões populares. São Paulo: Brasiliense, 1982). Por fim, a expressão
“religiosidade mínima brasileira” foi elaborada por André Droogers, em texto homônimo publicado na
revista Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, n.3, p.53-92, out.1978.
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b) Outra crença é a maneira de compreender a relação com Deus: direta, sem
intermediações, dispensa o clero. Deus é próximo e amigo. Esse entendimento
gera aversão ao rito.
c) Há ainda uma “compreensão da oposição entre divindades positivas vs.
divindades negativas”: Deus é soberano e não se deve levar o Diabo à sério. No
entanto, essa postura pode esconder “um verdadeiro medo do Diabo” que, “nas
religiões concretas” é traduzido pela posição de destaque que ele recebe, “muitas
vezes acima de Deus”.
d) A “compreensão de fé” como pensamento positivo, segurança, confiança. Para
superar problemas, para “vencer na vida”, “tem que ter fé”.
e) Por fim, a “relação com as instituições religiosas” é de desapego, com
tendência ao trânsito religioso. “O que importa é sentir-se bem em um ambiente
religioso”.

Esses seriam, então, traços da cultura religiosa encontrada pelo protestantismo que
chega ao Brasil. A relação que se estabelece com ela é de rejeição. Mendonça (2005, p.51)
afirma que
Embora seja certo que as religiões universais, como são as protestantes,
sempre assimilam ou mantêm traços das culturas locais, como me é permitido
falar em catolicismo brasileiro, por exemplo, o protestantismo que chegou ao
Brasil jamais se identificou com a cultura brasileira.

O autor ainda observa que a expressão “continua sendo um protestantismo norte-americano com suas matrizes denominacionais e dependência teológica” (MENDONÇA,
2005, p.51). Por esses motivos, o autor chega a propor o uso do termo “protestantismo no
Brasil” ao invés da qualificação de “brasileiro”. Em análise sobre o “pensamento social e
político no protestantismo brasileiro”, Silas Luiz de Souza observa que a rejeição cultural
foi acompanhada pela condenação ao catolicismo que seria, na visão do protestantismo
norte-americano, “responsável pelo pouco desenvolvimento do país” (SOUZA, 2005,
p.237). O resultado foi o isolamento dos protestantes em relação à vida social do país.
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2.2.1 Origens e influências do protestantismo no Brasil: reformados do NorteAtlântico
A rejeição à matriz religiosa local pode ser melhor compreendida pela história,
raízes e heranças do protestantismo que chega ao Brasil. E sua origem está no NorteAtlântico: Europa e Estados Unidos. Os primeiros protestantes no país eram anglicanos
ingleses e luteranos alemães, que chegaram na condição de imigrantes, após a vinda da
família real e a “abertura dos portos às nações amigas”. No entanto, esse primeiro grupo
não tinha pretensão de expandir sua religião e nem mesmo cultos na língua local eram
realizados. É já em meados do século XIX, a partir de 1855, que chegam “fluxos de
missionários”, esses sim com claro intuito de “evangelização” e crescimento de suas
denominações. Nos próximos 30 anos aportaram no Brasil missionários de denominações
diversas – sendo o protestantismo no Brasil plural desde sua implantação41:
congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais formam o grupo que,
mais tarde, participaria da associação que gerenciava o CAVE.
Os missionários eram norte-americanos e sua raiz religiosa remete à Inglaterra dos
séculos anteriores. Taylor caracteriza os eventos que integram a Reforma como uma
ruptura que advém de um processo, que inclui a compreensão individual da
espiritualidade, uma espiritualização cada vez mais profunda, busca por santidade, entre
outras características – várias delas já discutidas no capítulo anterior. Em alguns lugares,
grupos com práticas caracterizadas dessa forma, permaneceram dentro da Igreja Católica.
Em lugares em que o grupo se tornou ou maior, ou mais radical ou conjugou esses
movimentos de renovação espiritual a outras questões e interesses, a ruptura foi
inevitável. Esse foi o caso da Inglaterra, que viveu durante o século XVI uma série de
eventos conturbados relacionados à religião. A instituição definitiva da Igreja da
Inglaterra se deu durante o reinado de Elizabeth I, que conseguiu estabelecer bases de fé
que acomodavam as influências católicas, luteranas e calvinistas. Contudo, antes e depois
dessa acomodação, a convivência entre diferentes doutrinas e práticas litúrgicas gerou
tensões e descontentamentos. É nesse contexto que surgiu o movimento puritano,
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Os pentecostais e seus posteriores desdobramentos contribuem significativamente com a pluralidade do
protestantismo no Brasil. Em termos cronológicos, os primeiros pentecostais chegam ao país ainda no início
do século XX, os primeiros grupos são a Congregação Cristã (1910) e a Assembleia de Deus (1911). Paul
Freston ressalta que durante 40 anos essas foram as duas denominações pentecostais significativas, com o
surgimento de outras apenas na década de 1960. Mais sobre isso ver: FRESTON, Paul. Breve História do
Pentecostalismo brasileiro. In ANTONIAZZI, Alberto. Nem anjos, nem demônios. Petrópolis: Vozes,
1994. p.67-99.
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provavelmente uma das heranças mais fortes dentre as que atravessaram o Atlântico e
migraram, poucos séculos depois, para a América do Sul.

2.2.1.1 Puritanismo: traço forte e persistente
O puritanismo foi formado a partir de fortes influências de doutrinas protestantes
gestadas em outros países da Europa, e bastante embasado no calvinismo, a ponto de ser
considerado uma ramificação deste. Os puritanos tinham fugido para o continente por
causa das perseguições da rainha Maria, a partir de 1555. Muitos foram para Genebra,
onde estiveram ainda mais imersos no calvinismo. Parte deles retornou para a Inglaterra
no reinado de Elizabeth. Algumas das características puritanas eram a oposição radical a
festas populares, reivindicação de reformas na Igreja Anglicana – que recebia a acusação
de ser romanizada e hierarquizada ao extremo. Também eram dedicados aos estudos da
Bíblia e, portanto, grandes conhecedores, de onde tiravam fundamentações para suas
demandas. Defendiam uma moralidade restrita e rígida, exigindo que a Igreja da
Inglaterra “adotasse disciplina severa contra clérigos e leigos cuja conduta moral não
satisfizesse os padrões elevados do modelo genebrino” (MENDONÇA, 2005, p.64).
Sua oposição ao anglicanismo e a posição republicana de parte do grupo 42 gerou
perseguições da Igreja inglesa e muitos puritanos foram para a então colônia americana,
“a fim de construir uma nova sociedade, mais coerente com suas aspirações” (CUNHA,
2007, p.38). De fato, eles foram muito influentes nos Estados Unidos, se viam com a
missão de “estabelecer um novo Estado puritano que servisse de orientação a todos os
cristãos em toda parte do mundo” (Idem). A fonte no calvinismo de Genebra embasou a
compreensão de que a fé puritana deveria afetar aspectos tanto individuais – com sua
moralidade comportamental rígida – quanto das estruturas sociais, adaptando o “dogma
reformado às necessidades de uma religião pública e pessoal” (MENDONÇA, 2005,
p.64).
O calvinismo puritano, observa Mendonça (2005, p.69), ainda hoje domina grande
extensão da área do protestantismo, no mundo, “especificamente naquela que percorre o
longo caminho Inglaterra – Estados Unidos – América Latina”. Em busca desses rastros
na história do puritanismo, que chegaram, influenciaram e ainda vigoram no

O curto período republicano e ditatorial inglês, sob o governo de Oliver Cromwell, “foi essencialmente
uma revolução puritana” (MENDONÇA, 2005, p.67). O então rei Carlos I foi deposto e morto. Dez anos
depois, defensores da família real tomaram novamente o poder.
42
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protestantismo no Brasil, propõe-se atenção a determinados aspectos, especialmente
aqueles moldados na associação entre a doutrina e o contexto norte-americano.

A) Teologia do Pacto - individualismo
Uma das influências no puritanismo é a Teologia do Pacto. Ela é centrada no
“pacto de graça” que Deus estabelece com Abraão, nas narrativas fundadoras da fé cristã,
no Antigo Testamento. A ênfase é que o pacto foi “pessoal e iniciativa divina”, um ato de
graça. O homem deve, então, aderir à graça. O elemento novo é “a iniciativa humana e
pessoal na apropriação dessa graça” (MENDONÇA, 2007, p.65). A grande orientação
ainda é calvinista, com a iniciativa divina e “ênfase no ascetismo”, mas a ação humana é
valorizada. A Teologia do Pacto teria influenciado fortemente a constituição da Confissão
de Westminster, fruto da Assembleia de Westminster – concílio convocado pelo
Parlamento inglês, entre 1643 e 1649 para reestruturar a Igreja da Inglaterra. Além da
Confissão, a Assembleia produziu o Catecismo Maior e o Breve Catecismo – esses três
documentos foram amplamente usados pelos protestantes no Brasil, sobretudo os
presbiterianos. Mendonça (2005, p.66) também identifica a Teologia do Pacto como
participante da formação do povo norte-americano e “raiz da ideologia do Destino
Manifesto”. O aspecto individual da fé é enfatizado com os movimentos avivalistas,
abordados adiante.

B) Igrejas livres e denominacionalismo
Outro ponto importante do puritanismo é o surgimento de igrejas livres, fora da
Igreja oficial. Essa tendência puritana facilitou a expansão do protestantismo, pois
tornava a estrutura flexível e, portanto, ajustável a novas realidades políticas e sociais.
Nos Estados Unidos, a valorização da liberdade eclesiástica foi essencial para a formação
do modelo do país, com leis que asseguravam a existência de diversas denominações –
característica levada para o universo evangélico do Brasil. Na experiência norteamericana, as instituições eclesiásticas se diferenciavam pelas formas de governo,
algumas práticas e doutrinas menores. Havia, no entanto, uma unidade ao redor de um
conjunto básico de valores e princípios e um espírito cooperacionista, que foi fundamental
no posterior empreendimento das missões internacionais, bastante alimentado pelo
Destino Manifesto. O denominacionalismo foi criado para lidar com a tensão entre a
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construção de uma sociedade que ao mesmo tempo fosse fortemente religiosa e
preservasse a escolha individual.

C) Asceticismo: o caminho estreito
O asceticismo é uma forte característica do puritanismo e pauta a relação com o
mundo. Duas obras expressam esse aspecto, o Paraíso Perdido (1667), de John Milton e
O Peregrino, de João Bunyan (1678). Este último narra a história de um homem que tem
que escolher entre dois caminhos: um áspero e estreito, em direção à Cidade de Deus e
outro largo e prazeroso, que leva à Cidade da Destruição. Sua opção pelo primeiro o leva
a uma jornada de dificuldades, tentações e sofrimentos. Mendonça (2005, p.68) analisa
como a alegoria “contém elementos desviantes da teologia calvinista” e cita como
principal a possibilidade do indivíduo escolher, mesmo à beira da morte, seguir para o
outro caminho – aspectos contrários à forte ênfase calvinista na “graça irresistível e a
perseverança dos santos” (Idem). A obra de Bunyan foi adaptada para a gravura “O
Caminho Largo e o Estreito”, muito difundida, com presença expressiva nas casas e
ambientes protestantes no Brasil, especialmente durante a primeira metade do século
XX43.

D) Simplicidade do culto e ênfase na pregação
Outro ponto de diferenciação das igrejas do Novo Mundo em relação à Igreja da
Inglaterra – e que marca o protestantismo no Brasil – é a simplificação do culto. A liturgia
anglicana, que era ligada aos ritos medievais, foi simplificada ao extremo, com perda de
ritualística e simbologia. A formação da nova sociedade abriga essa característica: as
atenções recaem sobre o discurso. A centralidade da pregação exigiu “um elevado padrão
de preparo acadêmico dos pastores” e, por outro lado, “o modelo puritano de costumes e
as implicações do testemunho pessoal como exemplo da própria pregação exigiam dos
pastores elevados padrões de vida moral” (MENDONÇA, 2005, p.80). O esforço de
preparar esses líderes, aptos à pregação intelectualizada, gerou a demanda de escolas –
Harvard, fundada em 1636, é em parte fruto desse tipo de preocupação. Evidentemente,
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Uma análise desta obra e seus significados no contexto da história do protestantismo no Brasil, e também
das mudanças culturais que o afetaram a partir da segunda metade do século XX, foi realizada pelo
pesquisador Leonildo Silveira de Campos: “O quadro os dois caminhos: uma análise semiótica das
mutações no consumo de imagens iconográficas entre protestantes brasileiros”. Disponível em:
<http://www.naya.org.ar/religion/XJornadas/pdf/7/7-campos.pdf>.

121

como o ideal era a indistinção entre profano e sagrado, havia a preocupação de estabelecer
uma cultura intelectualizada – capaz, portanto, de assimilar os sermões ministrados nas
igrejas.

2.2.1.2 Século XVIII: influência de John Wesley nos despertamentos
A forte formação religiosa da colônia inglesa no Novo Mundo não garantiu a
permanência do entusiasmo com a fé e práticas rígidas do puritanismo. No início do
século XVIII, as igrejas estavam em declínio. Além de eventos da ordem estrutural e
histórica, como as lutas políticas com a Inglaterra, o pensamento iluminista chegou com
força às colônias. O crivo da razão, universalista, atingiu “o coração mesmo do
protestantismo, a Bíblia”, e também colocava em xeque a Teologia do Pacto, “que
involucrava o pensamento puritano” (MENDONÇA, 2005, p.82-83). Além da negação
de “certas doutrinas cristãs”, o racionalismo iluminista trouxe “um forte espírito ateísta e
o enfraquecimento sensível do primitivo fervor cristão das colônias” (Idem, p.84). A
resposta da religião a esse novo contexto foi uma virada pietista44, uma proposta mais
emocional e pessoal de relação com o divino. É o período dos movimentos de
despertamento. Em geral, as narrativas consideram duas fases: a primeira, ligada ao nome
de Jonathan Edwards45, iniciou-se com suas pregações por arrependimento de pecados e
incitando a fé em Jesus Cristo, por volta de 1734. Em seguida, a entrada oficial do
metodismo de John Wesley contribuiu com a renovação do cenário religioso:
É nesse período que o metodismo penetra oficialmente na América, com sua
ênfase mais na conversão do que no batismo, mais na experiência religiosa do
que simplesmente em pertencer a uma instituição eclesiástica. (...) A certeza
da conversão se dava pela capacidade de renúncia aos prazeres sociais: jogo
de cartas, jogos de azar, dança, frequência a teatros e assim por diante. A
moralidade metodista irá exercer grande influência nas concepções
protestantes na América e suas áreas de missão. (MENDONÇA, 2005, p.85)
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O pietismo se manifestou em diferentes momentos e contextos da história do cristianismo. Mendonça
(2005, p.107-113) traça uma síntese de traços comuns, apresentando-o como um momento de “posição
dialética face ao intelectualismo e ao clericalismo”. Nesse sentido, o pietismo protestante é individualista e
místico e pode ser considerado “uma reação contra o racionalismo, contra as especulações teológicas”. O
centro da fé pietista é sempre a experiência com Cristo, normalmente com ênfase na crucificação e no
sofrimento.
45
Edwards é considerado um dos mais importantes teólogos norte-americanos. Segundo The Cambridge
Dictionary of Christian Theology (2011, p.159-160), ele foi “indiscutivelmente, o teólogo filosófico
americano mais criativo”, tendo produzido teologia com influências do empiricismo inglês, da ciência
newtoniana e da filosofia moral dos platonistas de Cambridge. Sua noção de “sentimento do coração” como
parte da experiência de conversão, “a sensation that involves the whole person and repeats in concrete
temporal and spatial contexto God’s internal knowledge of beauty” – influenciou grandemente os
despertamentos.
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Para Mendonça, o avivamento vivido e pregado por John Wesley, a partir de 1740,
na Inglaterra, afetou profundamente o protestantismo – muito além do surgimento de mais
uma instituição eclesial, a Igreja Metodista. Mendonça (2005, p.74) considera que o
movimento wesleyano promoveu “uma síntese das tendências do protestantismo que, na
linha da reforma de Calvino, passou pelo arminianismo46 e pelo puritanismo”, tendo ainda
se deixado afetar por “elementos do luteranismo, como a ênfase na fé, proveniente do
luteranismo ortodoxo, e o emocionalismo dos pietistas”. A Reforma e suas diferentes
experiências tensionaram essas tendências e a síntese foi um caminho para manter a forte
correspondência com o calvinismo e agregar elementos de outras propostas teológicas e
de práticas de fé.
Tal síntese – com sua proposta de convergência teológica e a introdução de “uma
forma de vida e ação religiosa que se adaptava melhor a uma sociedade em formação” –
foi muito bem recebida nas colônias na América, inclusive após as independências
(MENDONÇA, 2005, p.74). Com adesões de membros de outras igrejas previamente
estabelecidas,
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não
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o

quadro

denominacionalista norte-americano. O estabelecimento da Igreja Metodista apenas
acrescentava à pluralidade existente e a síntese teológica facilitava a penetração e
influência de pensamento, ideias e práticas em outras igrejas, permitindo ainda a
manutenção do ideal de cooperação, do núcleo comum entre as diferentes denominações.
O “sistema teológico” produzido sobrepunha-se “às particularidades denominacionais”,
especialmente em dois pontos: o princípio da conversão e a “devoção à ética do trabalho”.
O primeiro se apoiava na ideia de regeneração ou “novo nascimento, que tinha como
resultado a salvação individual”; o segundo acrescenta o trabalho à disciplina moral.
Ambos combinam com a ideologia do progresso, que se fortalecia no período
(MENDONÇA, 2005, p.54).
O segundo período de despertamento acontece na primeira década do século XIX
e pode ser definido por “uma nova onda avivalista” que “se ergue entre as várias
denominações e prossegue pelas décadas seguintes até à metade do século”
(MENDONÇA, 2005, p.86). O contexto social do segundo avivamento é marcado por
46

O arminianismo pode ser definido como uma ênfase no livro arbítrio humano, na decisão de cooperar
com a salvação. Alguns estudiosos consideram um ramo da teologia reformada e outros consideram que se
trata de uma alternativa a ela. A expressão “arminianismo” remete ao nome de Jacob Arminius (15591609), que estudou teologia com o sucessor de Calvino, em Genebra e depois, como professor de teologia,
protagonizou um conflito com outro teólogo, F. Gomarus (1563-1641), que envolvia, em termos bastante
abreviados, as questões da predestinação, defendida por este último e a do livre arbítrio. (Com consulta a
The Cambridge Dictionary of Christian Theology, 2011, p.34-35).

123

mudanças socioculturais, “uma nova era de idealismo romântico, uma era do homem
comum, da democracia popular” e, no campo religioso, das cruzadas evangelísticas – que
eram grandes movimentos, com eventos de grandes proporções e público (OLMSTEAD,
1961, p.66)47. Essa “nova era” carregava fortemente a noção de aperfeiçoamento, tanto
do indivíduo quanto da sociedade. Esses novos ares levaram ao afastamento do
calvinismo tradicional, com seu elitismo peculiar, constituído pelo fato da fé ser dada a
Deus a alguns. Por outro lado, reintroduzia tradições teológicas e reanimava a ênfase
comportamental, com declarada “guerra aos vícios”. Essas mudanças no comportamento,
a santificação, eram de responsabilidade humana, abrindo espaço para um novo espírito
de democracia, embasado na “capacidade do ser humano de tomar decisões” (Idem, p.
86-87).
A vontade e responsabilidade humanas compõem um traço comum aos diversos
movimentos avivalistas dos Estados Unidos. Essa característica, chamada de “princípio
de voluntarismo”, compreende que o ser humano é capaz de aperfeiçoar-se
constantemente a partir de seus próprios esforços. A ênfase, portanto, está na grande
capacidade humana de aperfeiçoamento, o que se distancia da noção calvinista de eleição,
trazendo a ideia de resposta humana ao amor de Deus. A ética que essa resposta exige é
rigorosa e demanda vigilância comportamental. Essas características desenvolvidas já no
século XIX, estão no bojo do que os missionários trazem para o Brasil. Mendonça propõe
a seguinte síntese:
Em resumo, as condições históricas e sociais da América pré e pósindependência e a presença do puritanismo desde o início conseguiu traduzir
a teologia protestante no sentido de atender às necessidades emergentes de
uma sociedade que, ao se formar, tendia para o humanismo igualitarista e
pragmatista, tudo sob o colorido do racionalismo e do progressismo
evolucionista. Desse modo é bastante compreensível a centralidade teológica
no ser humano como agente moral livre, no Cristo crucificado (o Deus homem
arrasta e vence as próprias condições humanas), na religião ética e na fé
racional e experimental. (...) Assim, o protestantismo do século XIX orientouse no sentido de conduzir o pensamento cristão a uma unidade orgânica com
o ponto de vista evolucionista, com os movimentos de reconstrução social e
com esperanças de ‘um mundo melhor’, pensamento dominante, então, na
mente humana em geral. (MENDONÇA, 2005: 88-89)

Tradução da autora. No original: “With its passing there was ushered in a new age of romantic idealism,
an age of the common man, of popular democracy and crusading evangelism”. Uma das fontes de
Mendonça sobre a história dos Estados Unidos é o trabalho de Clifton E. Olmstead, publicado em 1961 e
considerado um importante trabalho de análise histórica da religião nos Estados Unidos.
47
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2.2.1.3 Envio de missionários e o destino manifesto
Como já citado, os puritanos perseguidos na Inglaterra migraram para a então
colônia. Ali, no Novo Mundo, distante do poder central, conseguiram construir algo
próximo à sociedade almejada, um “Estado puritano para servir de orientação a todos os
verdadeiros cristãos em todos os lugares” (MENDONÇA, 2005, p.77). Sentiam-se
escolhidos por Deus para essa missão, a formação de uma sociedade em que profano e
sagrado fossem indistintos, sendo todas as esferas plenas dos intuitos divinos. Centrados,
como marcado anteriormente, no indivíduo e na liberdade de escolha – ideia em grande
parte formada em oposição à centralização da Igreja da Inglaterra e hierarquização social
e eclesiástica do país de origem – a organização das igrejas era local, com autonomia para
as comunidades e para cada denominação. Esse modelo também era coerente com os
ideais liberal e republicano presentes no grupo: “a liberdade religiosa conduzia à
realização do Reino de Deus nos moldes do espírito da livre empresa” (MENDONÇA,
2005, p.78). A certeza da missão de ser modelo e de influenciar o mundo era um dos
fortes pontos de unidade das diferentes denominações. Havia a compreensão
escatológica48 de que o Reino de Deus viria na história, através do desenvolvimento da
civilização. Portanto, “as denominações dispunham-se a cooperar para a reforma do
mundo a partir da visão de uma população religiosa, livre, letrada, industriosa, honesta e
obediente às leis” (MENDONÇA, 2005, p.92).
Essa compreensão, chamada de Destino Manifesto, ganhou força no século XIX.
Uma de suas elaborações era a de que Deus age na história através de povos escolhidos e
o povo daquela época era anglo-saxão, definido pela língua inglesa. A Teologia do Pacto
foi retomada como fundamento: a missão dada aos judeus, no mundo antigo, através de
Abraão “se transferia agora para os americanos, num messianismo nacional direcionado
para a redenção política, moral e religiosa do mundo” (MENDONÇA, 2005, p.95).

48

Duas interpretações dos textos apocalípticos foram debatidas no século XIX, inclusive disputando o
cenário durante os despertamentos: pós-milenarista e pré-milenarista. Ambas partem do texto apocalíptico
(Apocalipse (ou Revelação) 20, v.1-10) que afirma que Cristo voltaria ao mundo e constituiria um reino de
mil anos. Os pós-milenaristas acreditavam que a segunda volta de Cristo se daria após o milênio, e que os
mil anos seriam alcançados através da ação da igreja na história. Os pré-milenaristas defendiam que Cristo
“viria e estabeleceria pessoalmente o seu Reino milenário antes do julgamento final da humanidade”
(MENDONÇA, 2005, p.103). O pós-milenarismo, por entender que o milênio seria uma continuação da
vida presente, deixava-se afetar pela secularização, compreendendo que instituições sociais, mudadas para
a perfeição, comporiam o reinado de Cristo. A expressão mais conhecida desta posição foi o Evangelho
Social. Já o pré-milenarismo é uma interpretação puramente sobrenatural do apocalipse e gerou
distanciamento cada vez maior entre a igreja, preocupada em “salvar almas”, e o “mundo”, que seria
destruído na segunda vinda de Cristo.
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As empreitadas missionárias se estabeleceram com força no último terço do século
XIX e combinam o “sentimento nacional expansionista com motivos teológicos”. A
proibição de missionários em determinados países, por questões e acordos políticos,
alimentava o sentimento de que a propagação da fé seria necessariamente acompanhada
de expansão nas esferas sociais da vida. Portanto, a ação missionária tinha por objetivo
“promover o avanço da influência política americana no sentido de salvar os países
atrasados do despotismo nativo ou do imperialismo europeu” (MENDONÇA, 2005,
p.96).

2.2.1.4 Após o despertamento: caminho para conservadorismo
As mudanças que foram se engendrando no meio protestante norte-americano não
foram aceitas por todos sem resistências, evidentemente. Mendonça identifica uma
corrente conservadora que atuou durante o século XIX, resistindo e reagindo diante das
transformações sociais e religiosas em curso no período. O autor elenca três reações
conservadoras. A primeira é o reforço da autoridade da igreja através da difusão da ideia
de que as autoridades são caminhos para Deus. A segunda foi o que chama de
“escolasticismo teológico”, que é a aplicação do método indutivo para a construção de
teologia sistemática. A natureza estava para o método das ciências naturais como a Bíblia
estava para a teologia. A intenção era fundamentar a fé em termos “racionalmente
coerentes”, buscando uma “rigorosa objetividade”. Por fim, o terceiro foi a assimilação
de uma expectativa do fim apocalíptico da história. Neste ponto, a confiança na ação
humana foi abandonada, assim como a esperança de uma sociedade melhor e “a religião
assume um colorido sensivelmente individualista” (MENDONÇA, 2005, p.102).
Mendonça analisa que essa foi uma forma de saída do movimento avivalista, que
mantinha a experiência individual com Deus, mas em um sentido deslocado e, de fato,
imersa em um individualismo exacerbado que quase anulava a possiblidade de
implicações coletivas da fé.
O fortalecimento dos traços conservadores nesse período compõem a
caracterização do protestantismo que chegou ao Brasil. Os missionários enviados, em
geral do sul dos Estados Unidos, estavam ligados a esses segmentos mais conservadores,
que evitavam o diálogo com a sociedade e buscavam desenvolver uma santidade
individualista, apartada do “mundo”. Carregavam, portanto, essa herança que soa
confusa: por um lado, a doutrina do destino manifesto solicitava uma reforma social
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ampla; por outro, o pietismo conservador exigia o isolamento. A tentativa de resolver esse
conflito pode ter motivado a compreensão de que a sociedade se transformaria a partir da
conversação dos indivíduos, ou seja, se cada um isoladamente viver sob uma ética rígida,
tornando-se melhor, então ocorreriam mudanças verdadeiras na esfera social. No entanto,
isto estaria relegado a segundo plano, sendo o mais importante as mudanças individuais
independentemente de dimensões políticas, econômicas ou culturais. De qualquer forma,
o indivíduo está no foco. No entanto, se esse indivíduo, uma vez transformado, deveria
prosseguir sua jornada de santificação a despeito de seu contexto ou se deveria influenciar
o mundo a seu redor era uma tensão instalada. Talvez no momento de chegada ao Brasil,
a primeira tendência foi predominante, mas a segunda influenciaria o grupo no decorrer
de sua história. Convém ainda ressaltar que o protestantismo que chega ao país é mais
prático, com ênfase no comportamento, do que reflexivo e acadêmico. Os missionários
eram fruto dos movimentos de despertamento, portanto a teologia trazida era “no
conjunto, a teologia dos avivamentos” (MENDONÇA, 2008, p.308), que elaborava as
formas de crença, mas não havia preocupação em articular à tradição ou à realidade
contextual.

2.2.2 Chegada do protestantismo no Brasil: relação com a matriz religiosa brasileira
Através de fatos históricos e movimentos de pensar e praticar teologia, buscou-se
sintetizar aspectos do protestantismo na Europa e nos Estados Unidos que influenciaram
o empreendimento missionário deste último e foram trazidos para o Brasil com os
missionários, no século XIX. Cabe agora retomar o argumento apresentado, de que o
protestantismo rejeitou a matriz religiosa brasileira, procurando melhor compreender essa
relação que, segundo Cunha (2007, p.36), é marcada por um paradoxo. Por um lado, a
cultura local e especialmente as expressões religiosas populares foram conscientemente
rejeitadas pelos missionários e primeiros propagadores do protestantismo, formando-se
praticamente uma subcultura – um conjunto de hábitos, costumes e comportamentos –
paralela dentro do grupo que se formava a partir das conversões. Por outro lado, contudo,
a adesão de novos crentes à nova fé se deu “com base nas crenças e valores que já lhes
eram próprios” – a despeito da rejeição consciente ao conjunto dessas crenças e valores.
Isto quer dizer que circunstâncias contribuíram com a expansão inicial do protestantismo,
e que a assimilação das novas doutrinas e novo modo de vida só foi possível pelo encontro
de elementos do protestantismo com a realidade local. E é possível que essa coincidência
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se quer tenha sido percebida no meio do protestantismo da época, mais preocupado com
a rejeição dos padrões locais e a transformação dos indivíduos.

2.2.2.1 Rejeição: cultura local como atraso e paganismo
Desde o início de seu trabalho, “as missões protestantes históricas desqualificaram
as expressões religiosas nativas bem como as diversas manifestações culturais nacionais,
ambas estreitamente vinculadas e interpretadas como atraso e paganismo”. (CUNHA,
2007, p.36). Essa rejeição estava na esteira do Destino Manifesto. Assim, as
manifestações culturais autóctones eram negadas ao mesmo tempo que o protestantismo
era apresentado como “única e verdadeira religião”, e os “costumes anglo-saxões como
os verdadeiros valores culturais” (Idem). Os destaques apresentados na caracterização
geral do protestantismo norte-americano e da história daquele país ajudam a compreender
o estranhamento e a rejeição à cultura brasileira. Há elementos obviamente contrastantes
entre a matriz religiosa nacional e o protestantismo do país de origem. Um deles é a
simplicidade do culto e a introdução de um racionalismo, com ênfase na pregação e na
interpretação racional da Bíblia. Não é difícil imaginar que a linguagem e o tipo de
discurso das pregações protestantes soassem sem sentido ou difícil demais para os
brasileiros em geral. A ênfase na leitura e na interpretação textual, em um país que
possuía, segundo o Censo de 1890, 82,6% de analfabetos49 – para dizer o mínimo –
dificultava o empreendimento: “participar de um culto protestante exigia um certo
domínio da linguagem” (CUNHA, 2007, p.43).
A negação de elementos lúdicos e imagéticos das práticas religiosas e a
substituição pela linguagem escrita e elaborada, compõem outro traço que se tentou
importar do protestantismo norte-americano: o racionalismo. Tratava-se de uma
perspectiva contrária ao intelectualismo, no sentido de interditar qualquer discurso que
ameaçasse a Bíblia, que buscasse substitui-la como fonte de verdade. No entanto,
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Dados extraídos de PAIVA, Vanilda. Um século de Educação Republicana. Ciclo de Conferências e
Painéis da Faculdade de Educação da Unicamp. 6 a 10 de novembro, 1989. Disponível em: <
http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/~proposicoes/textos/2-artigo-paivav.pdf> E de FERRARO, Alceu
Ravanello e KREIDLOW, Daniel. Analfabetismo no Brasil: configuração e gênese das desigualdades
sociais. Revista Educação e Realidade, N.29. Jul-dez, 2004. P.179-200. Segundo os dados de Paiva, em
1900 o índice era de 74,59%. Após várias campanhas de alfabetização no início do século XX, o país
chegou a 1940 com 55% de analfabetos. Para os fins da atual pesquisa, vale ressaltar que durante as décadas
de chegada e implantação do protestantismo no país, o analfabetismo era uma questão para a disseminação
de uma fé baseada na leitura bíblica.
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mantinha-se uma influência racionalista, “que afastava a emoção e o desejo por meio de
um controle ampliado sobre a subjetividade” (CUNHA, 2007, p.43). Assim, Na relação
com as crenças populares da vivência cotidiana, o protestantismo buscava uma função
semelhante a do Iluminismo: racionalizar a experiência, reduzir as crenças às explicações
objetivas e mesmo científicas e apresentar, com isso, uma noção de soberania divina que
se deslocava do “Deus dos impossíveis”.
Em linhas gerais, havia o entendimento, por parte dos missionários, que o Brasil
– e isso seria aplicado a toda a América Latina e provavelmente a outros países
subdesenvolvidos – “se encontrava em estágio inferior de desenvolvimento devido, em
grande parte, aos estreitos vínculos com o catolicismo” (CUNHA, 2007, p.39). A
evangelização era “o destino manifesto da nação norte-americana com vistas à expansão
do modelo liberal – sinal da benção de Deus – e à libertação do povo brasileiro da
ignorância e do subdesenvolvimento” (Idem). Da mesma forma que no conjunto de ideias
do Destino Manifesto, liberalismo econômico e político estavam associados ao Reino de
Deus e ao protestantismo, o subdesenvolvimento e o “atraso” estavam associados ao
catolicismo. Essa conexão foi construída nos Estados Unidos antes do contato direto com
a América Latina, durante as disputas religiosas internas, a fim de minar a ação dos
imigrantes católicos.
No início do século XIX, os Estados Unidos receberam imigrantes de novos
grupos: franceses, irlandeses e alemães católicos. A intensidade desse novo fluxo é tal
que “chegou a provocar um certo desequilíbrio nas relações sociais” (MENDONÇA,
2008, p.115). Em uma sociedade que havia se construído a partir de uma identidade
religiosa, não foi difícil associar “nativismo e anticatolicismo”50. Esse movimento
promoveu novos esforços de união entre as igrejas protestantes. Associações já existentes
e outras surgidas neste período, criaram publicações de defesa do protestantismo, a partir
do embate anticatolicista. A polêmica era uma estratégia. Mendonça (2008, p.116) cita
especificamente um sermão publicado que associava os católicos imigrantes a seus países
de origem, apresentando-os como “agentes dos reis católicos reacionários da Europa,
engajados numa conspiração organizada para tomar o Mississipi”. Sentia-se que a
liberdade religiosa estava ameaçada. A defesa da Igreja Católica também passou pela
50

Ao percorrer a história do cristianismo no norte da América, o historiador norte-americano Mark A. Noll
cita dificuldades encontradas por imigrantes católicos para conseguir vagas em escolas públicas, o que teria
levado o grupo a criar um “sistema extensivo de educação paroquial”. As “paróquias nacionais” ofereciam
para os imigrantes serviços culturais, sociais, domésticos etc. Mark A. Noll. A history of Christianity in the
United States and Canada. Michigan: Wm. B. Ederdmans Publishinh Co., 1992.
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imprensa, com a publicação de jornais que divulgavam suas atividades e rebatiam as
acusações.
Vista como portadora de “regimes políticos antagônicos aos ideais norteamericanos” e uma corruptela do “verdadeiro cristianismo”, a Igreja Católica se
transformou em alvo tanto de esforços para ‘converter’ católicos ao protestantismo
quanto para reduzir sua área de influência. Mendonça (2008, p.116) acredita que isso
justifica a preocupação com a América Latina: “a presença da Igreja Católica não era
tranquilizadora, pois tendia a forçar a reprodução da sociedade hierárquica
independentemente do regime político”. O principal foco de atuação missionária, no
entanto, foi no Brasil. Mendonça analisa que talvez isso se deva ao fato de ser o maior
território dentro da América Latina e a ter se mantido monarquia após a independência.
O anticatolicismo no início do protestantismo – que será também uma marca de
identidade dos protestantes tradicionais – é percebido com clareza em textos dos
missionários e personagens da implantação protestante no Brasil. Na busca por
caracterizar a imagem que os protestantes tinham do catolicismo, Mendonça (2008,
p.122) analisa o “testemunho direto de missionários e de outros líderes que os
acompanharam, este nacionais, por intermédio de seus escritos e sermões”. A estratégia
utilizada no Brasil é muito parecida com aquelas usadas nos Estados Unidos: suscitar
polêmica através da publicação de sermões e textos. No entanto, o contexto social era
bastante diferente em um sentido de grande peso: aqui, os protestantes eram minoria.
Provavelmente essa é a causa do “clima de prudência” nos textos dos missionários, que
talvez também estivessem sondando as reações. A partir da primeira geração de líderes
autóctones, Mendonça (2008, p.123) identifica um discurso franco e agressivo, “embora
a linguagem, quase sempre cavalheiresca, escorregasse às vezes para a ironia”. A síntese
de Cunha da análise de Mendonça ressalta as principais características da imagem
protestante do catolicismo no Brasil:
Para eles, a Igreja Católica era afetada por uma ‘cegueira’: os sacerdotes e
teólogos desconheciam e abandonavam a Bíblia e os adeptos eram ignorantes
quanto à fé. Era uma religião idolátrica, pagã, cheia de superstição e
fanatismo, cujo valor era a pompa e a diferenciação entre os ricos e os pobres.
Não poderia ser considera uma confissão cristã porque se havia afastado do
Evangelho. (CUNHA, 2007, p.39)
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Com este quadro inquestionavelmente estabelecido na mentalidade dos
missionários e primeiros protestantes no Brasil, “o espaço não era para uma Reforma,
mas para a apresentação de uma alternativa religiosa ‘verdadeira’” (Idem). A associação
do catolicismo como uma religião propícia aos ricos revela a relação entre religião e
civilização estabelecida na mentalidade protestante. Nas polêmicas entre os dois grupos,
os protestantes utilizavam comparações entre países, procurando “provar a superioridade
civilizatória do protestantismo, que se espalhava tanto no progresso material como moral
dos países anglo-saxões” (MENDONÇA, 2008, p.132). Doutrinas e práticas católicas
seriam responsáveis pelo “atraso material e moral dos países latinos” (Idem).
O quadro do anticatolicismo facilita compreender a rejeição à cultura brasileira.
Como a Igreja Católica estava presente no país desde sua fundação para o Ocidente, como
colônia portuguesa e, portanto, território católico, a cultura local foi considerada
profundamente afetada. Toda expressão cultural era identificada com o catolicismo e
então, a postura adotada era de ruptura: “o símbolo do rompimento com o catolicismo
passava a ser a ruptura com os valores autóctones” (CUNHA, 2007, p.40). O
protestantismo de missão atualizou no Brasil a “ética puritana de restrição dos costumes”,
trazida dos Estados Unidos, traduzindo-a pela negação do catolicismo e das práticas
sociais e culturais locais. Não espanta, portanto, que “os primeiros evangélicos no Brasil”
adotaram uma “visão de mundo predominantemente anglo-saxã” (Idem, p.39). A doutrina
protestante era trazida através de outra linguagem e junto com os valores culturais do país
de origem dos missionários. Mesmo “ilustrações dos textos didáticos, as vestimentas, a
postura do corpo, os instrumentos musicais, a hinologia revelavam estilos peculiares ao
norte-americano” (Idem).
Como então é possível que, apesar desse quadro desfavorável, de rejeição e
ausência de diálogo e identificação com a cultura local, o protestantismo possa ter se
fixado no país? Colocada de forma inversa, uma das questões motivadoras do trabalho de
Mendonça é muito parecida com essa pergunta. Logo no início de seu livro O Celeste
porvir: a inserção do protestantismo no Brasil, ele identifica que o protestantismo está
presente na sociedade – percebido pelos vários colégios, duas universidades
reconhecidas, algumas igrejas conhecidas em seus contextos locais, seminários e
faculdades de teologia. O que não é possível notar é qualquer tipo de “impacto protestante
na sociedade brasileira” (MENDONÇA, 2008, p.27). O autor procura responder por que
não houve um enraizamento protestante na cultura. Suas sugestões são pertinentes para
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responder a questão da forma como elaboramos acima: como, apesar da rejeição à cultura,
o protestantismo cresceu inicialmente e permaneceu no país, evidentemente que se
desdobrando e assumindo novas formas no decorrer de sua história?

2.2.2.2 Apropriações
O olhar agora se volta para a outra face do paradoxo apresentado por Cunha:
apesar da rejeição consciente da cultura local, alguns elementos dos princípios de fé
estrangeiros tiveram bom terreno para crescer no país. Para Cunha (2007, p.36), “o
encontro de elementos marcantes da pregação missionária protestante com a religião
mística popular, portadora da matriz religiosa brasileira” foi determinante para a expansão
inicial do protestantismo.
Foram três as principais estratégias, segundo Mendonça, de implantação do
protestantismo no Brasil. Uma delas é a polêmica provocada em publicações, com críticas
ao catolicismo que o associavam aos problemas sociais do país. Esse tipo de ação, no
entanto, aconteceu principalmente a partir da primeira geração de líderes. Como já
apresentado, a postura inicial era moderada. As outras duas estratégias eram o
proselitismo, com objetivo a estabelecer comunidades locais (Congregações e Igrejas) e
a educacional, com a implantação de escolas. Cunha (2007, p.40) observa que esta última
era direcionada à elite, já que eram escolas pagas, e tinha por objetivo a formação
intelectual de líderes do país que, por sua vez, transformariam as condições sociais através
de sua atuação profissional e/ou política. A educação protestante trouxe métodos
pedagógicos modernos e foi bem recebida, em termos de procura e reconhecimento, mas
“a elite, que fez uso dos colégios, manifestou-se desinteressada na religião” (Idem).
A implantação de comunidades eclesiais foi inicialmente voltada para as cidades.
O ambiente urbano, provavelmente pela presença física do catolicismo e mesmo maior
quantidade de clérigos, missas regulares etc, não mostrou-se propício à pregação da “nova
fé”, empreendida pelos missionários. A expansão do protestantismo se deu quando os
missionários chegaram ao interior. Mendonça mostra como os avanços do protestantismo
acompanharam a trilha do café. Cunha (2008, p.40) afirma que a “nova fé” acompanhava
“os movimentos naturais do avanço pioneiro da população livre e pobre em busca de terra
e trabalho”. Assim, por força do contexto e da “ideologia da sociedade brasileira do século
XIX”, a educação foi direcionada à elite e a evangelização atingiu à massa pobre
(CUNHA, 2008, p.41). A ação educativa voltada a essas pessoas era limitada ao
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aprendizado e desenvolvimento da leitura, necessária a uma fé centrada no texto bíblico.
A tensão percebida no protestantismo, já nos Estados unidos, se instalou no Brasil na
forma dessas duas ações distintas: a fé individualista, apartada do contexto foi levada aos
pobres enquanto as tentativas de influência social geraram a ação educativa destinada à
elite.
É curioso que o crescimento do protestantismo no Brasil se assemelhe, neste
aspecto, ao metodismo nos Estados Unidos, que seguiu a expansão para o Oeste.
Enquanto as Igrejas já fixadas no país possuíam estrutura mais rígida, que dificultava
acompanhar a população em movimento, os metodistas, enfatizando a ação de leigos,
conseguiam fazer cultos nos acampamentos e atender aos migrantes. De forma
semelhante, em fase de implantação no Brasil, os protestantes ainda não tinham fixado
estrutura e tinham disposição de chegar onde o clero da Igreja Católica ainda não estava,
encontrando e acolhendo uma população religiosamente desatendida.
Os primeiros traços identitários do protestantismo no Brasil são, portanto, ligados
ao ambiente comunitário rural. Segundo Cunha (2007, p.40):
No final do século XIX e no início do XX, as pessoas que viviam no campo
eram orientadas por um rígido código moral que procurava manter cada um
em seu devido lugar, o que parecia responder perfeitamente às posturas
pietistas pregadas pelos missionários; tanto as elites rurais como os pobres
eram orientados pela tradição. O bairro rural era um centro de unidade e a
liberdade individual era bem limitada. Isolados da sociedade global dos
centros urbano, os novos crentes poderiam cultivar a nova fé e se expandir”.
(CUNHA, p.40)

Nesse ambiente e acompanhando a expansão do cultivo do café interior a dentro
do país, especialmente em São Paulo e regiões de Minas Gerais, que foi possível a
identificação de elementos do protestantismo com traços da religiosidade popular. O
individualismo, identificado como influência da Teologia do Pacto, e que encontrou fértil
terreno para desenvolver-se e aprofundar-se em uma sociedade que preza exatamente
pelas liberdades individuais e adota o liberalismo como sua ideologia e estrutura
econômica – no Brasil, encontrou ressonância na matriz religiosa local, no contexto rural.
Apesar dos aspectos políticos não serem apreendidos, foi exatamente a população livre e
distante das hierarquias instituídas no país que abraçou a fé protestante. Sem obrigação
de serem católicos, como acontecia muitas vezes com os escravos e desatendidos pelos
centros religiosos, a liberdade de redirecionar a fé encontrava um contexto propício. Essa
população, que já praticava sua fé no nível individual ou familiar, com devoção pessoal
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a santos e altares privados, estava aberta a ideia de relação pessoal com Deus. A relação
institucional com a Igreja também era frágil nesse contexto, facilitando a troca por uma
proposta que incluía cultos domésticos e ajuda mútua entre os ‘novos crentes’.
A noção de liberdade de escolha também fazia sentido para essa população que,
se por um lado não tinha opção de escolher, por exemplo, possuir terra, por outro detinha
maior controle sobre seu destino no sentido de que poderia seguir para outro lugar em
busca de trabalho e moradia, acompanhando a expansão agrária pelo interior51. A ênfase
na transcendência de Deus, que está em todo lugar e em meio a “um ou dois”, tornava a
fé protestante bastante atraente, frente ao sistema paroquial católico, que estabelecia uma
relação entre sagrado e lugar, templo, altar, território. Ao mesmo tempo, em uma
sociedade rígida, escolher uma “nova fé” talvez favorecesse a sensação de algum controle
sobre a vida. A fé em um Deus pessoal e protetor também fornecia esperança para uma
população rural, em busca de novas oportunidades e na esperança de melhorias.
Portanto, por um lado, o pietismo fornecia a aceitação da rigidez social e sua
hierarquia e, por outro, mudar de religião podia oferecer algum senso de controle. Somase a isso, o lançar das esperanças para a vida futura, no paraíso e outros dois fatores
identificados por Cunha: o utilitarismo e o igualitarismo. Quando a este último, a noção
de que todos são iguais perante Deus oferecia conforto “em face do mundo desigual que
as pessoas pobres enfrentavam” (CUNHA, 2007, p.36). A rigidez moral e o
comportamento restrito do pietismo protestante trazido para o Brasil, além de dialogarem
com a estrutura das comunidades rurais, ressoavam com o utilitarismo da matriz religiosa
nacional, ou seja, é necessário “‘fazer por onde’ merecer o favor de Deus” (Idem). Nessa
perspectiva, o trabalho duro associado a uma vida controlada seriam fórmulas infalíveis
de ser agraciado.
Essa expansão, contudo, não foi tanto no número de fiéis quanto no de novas
pequenas comunidades, que eram “essencialmente leigas e se autogeriam na falta de
pastores” (MENDONÇA, 2008, p.237). A dinâmica dessa expansão está ligada ao próprio
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Mendonça (2008, p. 233) pontua como essa população era nômade, em geral os contratos eram de 4 anos,
seguindo o ciclo de desenvolvimento do café: essa população preferia contratos que permitisse as famílias
fazerem cultivo de subsistência do que trabalho assalariado. Durante os 4 primeiros anos, era permitido o
cultivo nos corredores do café, entre as fileiras das plantas. A partir do quarto ano, o tamanho do arbusto
não permite mais a maior parte das lavouras e ele também exige muito da terra, não podendo ter
‘competidores’. Assim, essa população buscava novos contratos em lugares que estivessem iniciando o
plantio do café. Alguns dos estudos usados como referência pelo autor são: WILLEMS, Emílio. Cunha –
tradição e transição em uma Cultura Brasileira. São Paulo, Secretaria da Agricultura/Diretoria de
Publicidade Agrícola, 1947. E: CHAVES, Maria de Melo. Bandeirantes da fé. Belo Horizonte, 1947.

134

nomadismo do trabalhador rural e ao engajamento leigo na fé. Nesse sentido, essas
congregações também estavam distantes das igrejas consolidadas e recebiam pouca
atenção de pastores e missionários. A diferença para o catolicismo é que a ‘nova fé’
enfatizava justamente a igualdade, a indistinção entre clero e membro – a hierarquia da
Igreja Católica era alvo das polêmicas entre os dois grupos. Isso renovava o fôlego dos
convertidos, que levavam a sua fé para onde fossem, buscando trazer outros e formavam,
assim, novas comunidades.

2.2.2.4 Novos contextos: estagnação
Eventos diversos podem ser elencados como causas e contribuições com a
estagnação do crescimento do protestantismo no Brasil, ainda na primeira metade do
século XX. Até esse ponto, buscou-se apresentar um equilíbrio entre rejeição e
apropriação da cultura brasileira, através do argumento de que a rejeição foi o elemento
dominante e os pontos de diálogo foram casuais e ligados a um contexto social específico
– o ambiente rural, especialmente o tipo de trabalhador atraído pela expansão do cultivo
do café. No entanto, esses pontos de conexão eram fracos e, porque provavelmente se
quer foram percebidos pela liderança das igrejas, não foram explorados no sentido da
formação de uma religiosidade enraizada conforme as necessidades dos fiéis e as
demandas do contexto.
Uma forte causa então para a estagnação do protestantismo de missão no Brasil
seria sua relação com a matriz religiosa local. Ao final das primeiras décadas, a rejeição
pesou mais do que os pontos de contato existentes. Em sua apresentação analítica sobre
a história do protestantismo no Brasil, Cunha (2008, p.37) reforça esse aspecto,
apresentando a seguinte conclusão dos estudos de religião no Brasil:
(...) o sucesso de uma proposta no cenário religioso brasileiro está vinculado
à sua aproximação com a matriz religiosa e ao fato de esta aproximação
carregar uma linguagem e uma prática condizentes tanto com as aspirações
religiosas das maiorias como com os fatores sociais que as permeiam (...). O
processo contrário – o distanciamento da matriz – pode significar a pouca
adesão a uma proposta religiosa, ou mesmo a sua extinção.

Outra causa importante para a estagnação e mesmo para o não enraizamento na
cultura brasileira é a própria decadência do ambiente em que o protestantismo se
expandia. A partir da década de 1930, o país passava por um processo de urbanização –
que se acelerou nas próximas décadas – e a vida no campo se transformava

135

profundamente. A intensa migração para cidades esvaziou as igrejas que tinham surgido
no interior, dentro do contexto do café. Os protestantes carregaram sua fé para as cidades,
mas não conseguiram adaptá-la à realidade urbana. Não haviam novos ares, nem na
teologia, nem nas práticas. Cunha (2008, p.44) observa que “os protestantes fundavam
comunidades urbanas, mas transplantavam para elas as características e rituais do mundo
rural, como por exemplo, a realização de atividades durante toda a semana”, além do
controle rígido da vida de cada membro.
No mesmo período, chegam ao Brasil os primeiros missionários pentecostais, que
diversificaram ainda mais o campo religioso e atraíram membros do protestantismo
histórico. Mais centrados no emocionalismo e mais distantes do racionalismo do
protestantismo norte-americano, eram mais próximos à cultura local e se fixaram no país
já em contexto urbano. A primeira metade do século XX trouxe novas marcas para o
protestantismo no Brasil – é ao final desse período, início da segunda metade do século,
que surgiria o CAVE.

2.2.3 Isolamento, Cooperação, politização e crise, repressão: notas sobre a relação
entre protestantismo e sociedade no Brasil
O período abarcado pelos fatos apresentados acima marca a fase de implantação
do protestantismo no Brasil. A atenção dada a ela é porque naquele momento os princípios
e a identidade protestante estavam em formação e muito do que se fixou ali continua a
ser reproduzido e pode ser identificado nas produções protestantes futuras – seus ecos
estão presentes na organização e nos produtos do CAVE. Segue-se, a partir desse ponto,
uma síntese sobre a relação igreja e sociedade na ótica e na prática dos protestantes no
Brasil. A periodização realizada está de acordo com a proposta de Mendonça em artigo
publicado dez anos depois da primeira edição de O Celeste porvir, e que abrange períodos
históricos posteriores à fase inicial. Destacam-se, para os interesses aqui propostos, os
elementos que podem caracterizar a relação do grupo protestante com a sociedade
brasileira.
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2.2.3.1 Isolamento: perspectivas e tensões
A primeira fase, de implantação do protestantismo no país, é delimitada por
Mendonça (2005, p.53) entre 1824 – com os primeiros imigrantes protestantes – até 1916.
Sobre este período cabe destacar caracterizações mais específicas sobre a relação com a
sociedade. Em estudo sobre o Pensamento social e político no protestantismo brasileiro,
Silas Luiz de Souza (2005, p.14) afirma que entre os historiadores que abordam o tema,
há “consenso em interpretar o protestantismo como isolado na sociedade brasileira”. Esse
isolamento se deve em grande parte a fatores já abordados, como uma ética que rejeitou
a cultura local, somando-se ao anticatolicismo; os valores trazidos pelos missionários; a
ênfase no texto e no discurso, entre outros. Souza (Idem) destaca ainda a dinâmica de
minoria: “uma reação pragmática diante de uma sociedade que tinha no catolicismo
romano a igreja oficial”, além do fator quantitativo determinar a “menor incidência sobre
a sociedade”.
A passagem pela herança norte-americana e a história do protestantismo no Brasil
de forma acelerada deixa uma interrogação, a percepção de uma incoerência. Por um lado,
os esforços missionários na América Latina são atribuídos à ideologia do Destino
Manifesto, à compreensão dos Estados Unidos como a nação escolhida por Deus para
levar ao mundo a luz da Palavra e o sistema liberal político e econômico – compreendido
como a melhor forma das pessoas viverem. Por outro lado, o protestantismo no Brasil,
em sua primeira fase, carrega a marca do isolamento, da preocupação com a salvação de
almas. Mendonça (2005, p. 54) fala em doutrina da Igreja Espiritual, que seria o ensino
dominante no período, distanciando o protestante das atividades políticas e sociais. “Era
muito comum entre os protestantes a expressão: o crente não deve se meter em política”
(Idem).
Como era esperado, então, que o protestantismo fosse capaz de ‘salvar’ a
sociedade? Há dois caminhos para entender esse aspecto. Um deles é o movimento de
ruptura entre “mundo” e “igreja” – palavras tipicamente usadas pelo próprio grupo. Esse
rompimento advém de uma compreensão escatológica pré-milenarista que lança a
esperança do crente para o “mundo por vir”. Segundo Mendonça (Idem), o prémilenarismo se instalou no protestantismo no Brasil e contribuiu com o isolamento do
grupo. Tal compreensão retirava os aspectos políticos do Destino Manifesto, mantendo a
liderança dos Estados Unidos como guia espiritual, que detinha a “verdadeira doutrina”
e recursos abundantes para espalhar o evangelho pelo mundo.
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Ainda assim, o trabalho de Souza mostra que mesmo no início, o protestantismo
não era totalmente apartado de um projeto de transformação da sociedade. O segundo
caminho para compreender o convívio de elementos da ordem social e política com a
noção de separação do “mundo” é uma associação entre liberalismo e individualismo,
com ênfase neste segundo. Para Souza (2005, p. 227-228), o liberalismo “era parte
constitutiva da mensagem evangélica” quando foi implantado na América Latina. Esse
seria um aspecto facilitador, já que parte da sociedade nos países latino-americanos
simpatizavam com correntes políticas e econômicas liberais. Na prática protestante, o
liberalismo se deixa flagrar na “luta contra quaisquer transgressões dos princípios de
separação total entre Igreja e Estado, das liberdades individuais, de pensamento e de
religião” (Idem).
O individualismo não estava restrito à esfera das doutrinas de salvação e práticas
devocionais – leituras bíblicas e orações diárias ‘em privado’. Afetava a relação com a
sociedade e ajuda a compreender a ênfase nas liberdades individuais. Souza (2005, p.
227-228) explica como evangelizar “era também participar de uma nova sociedade”:
A missão da Igreja, sendo eminentemente espiritual, deveria ater-se à
proclamação da salvação em Jesus Cristo. Pessoas salvas tornam-se melhores.
Por isso os protestantes eram conhecidos pela correição nos costumes,
ausência de vícios, trabalho digno, honestidade e cumprimento fiel das regras
da religião. Eram, sem dúvida, pessoas diferentes na sociedade. Quanto mais
pessoas transformadas, melhores a sociedade seria.

A pesquisa de Souza é centrada no presbiterianismo, especificamente a Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB), com uso de fontes basicamente impressas, jornais, revistas
e documentos internos publicados pela denominação e textos de reuniões e congressos da
Confederação Evangélica do Brasil (CEB). A mesma caracterização de comportamento
pode ser encontrada em grupos de outras denominações. Clara Mafra, em abordagem
histórica, também ressalta que a conversão de novos crentes era marcada pelo reforço de
uma postura puritana, “tendo o auto-controle e a vigilância como quesitos básicos”. Ela
ainda pontua como esse traço comportamental continuou, mais tarde, presente nos
movimentos pentecostais autóctones, exigindo dos fiéis disciplina “na vestimenta
recatada, na proibição da dança, do fumo, da bebida e, às vezes, do futebol”. Vale lembrar
ainda a hipótese de Mendonça, de que o modelo denominacionalista norte-americano foi
trazido para o país. Isso significava a convivência de diferentes denominações, com ritos
e doutrinas diferenciados, que alimentavam princípios em comum.
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No final da primeira fase, segundo a periodização utilizada, Mendonça (2005,
p.55) assinala que já haviam divergências internas em relação ao tipo de atuação no
Brasil: para alguns protestantes, “a prioridade era converter pessoas ao protestantismo e
promover o crescimento das igrejas” e para outros, “era necessário ‘educar para civilizar’,
causa que era óbvia na mentalidade missionária norte-americana”. Essa tensão
acompanha o desenvolvimento e o crescimento do grupo, evidentemente que absorvendo
novidades, de ambos os lados, até meados da década de 1960.
Certamente a questão da liberdade religiosa impulsionava os protestantes para a
esfera política e, então, era necessário elaborar de alguma forma sua participação. Apesar
de garantida, as tensões constantes e dificuldades práticas faziam o grupo se sentir
ameaçado. A partir da Proclamação da República, que afirmou a liberdade religiosa e
separou oficialmente a Igreja Católica do Estado, outro elemento é agregado ao modo de
ser do protestante: o nacionalismo. Souza apresenta textos publicados entre 1916 e 1920,
no jornal presbiteriano “O Puritano”, que incentivavam os membros a serem “patriotas”52.

2.2.3.2 Cooperação interna: “projeto de cooperação e unionismo” – 1916 a 1952
No ano de 1916 foi realizado o Congresso de Panamá, evento fruto da insatisfação
dos missionários e lideranças na América Latina com o resultado da Conferência
Missionária de Edimburgo, de 1910, realizado na Escócia, que firmou o princípio de que
as missões teriam como objetivo o mundo não-cristão, excluindo as áreas ocupadas pela
Igreja Católica. Mendonça (2005, p.54) afirma que o congresso foi influenciado pela
“amplitude colonialista da Inglaterra” e colocava “em xeque todo o arcabouço
missionário protestante na América Latina”. Edimburgo é um marco para o movimento
ecumênico mundial e estabeleceu, então, que o território latino-americano não era área
de evangelização por já ser cristianizado. Os protestantes recém chegados ao continente
e sob a influência norte-americana, ficaram insatisfeitos com essa prescrição. Souza ainda
analisa que o Congresso de Panamá foi influenciado pela ideia do pan-americanismo que
vigorava nessa época, com fortes pretensões políticas para a América Latina.

Referências fornecidas por SOUZA (apud): “O patriotismo e a fé”, direcionado aos jovens, que devem
amar o país e “orar, a trabalhar e lutar constantemente pelo seu engrandecimento”. Edição de 1.6.1916, p.5;
Em 1919, há uma série de artigos com o título “O crente na política”, com alertas contra o “romanismo” e
o “comunismo” (edições de 9.1.1919, p.3; 1.3.1919, p.4; 26.6.1919, p.3). Por fim, há a extração de um
texto, que exalta o amor cristão como único caminho para a transformação social, já que os sistemas
humanos não podem transformar o indivíduo, “a célula social” – título não citado – (edição de 1.4.1920).
52
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Em termos práticos, o Congresso não alterava significativamente a orientação de
Edimburgo. Mendonça (Idem) avalia que, de um lado, a argumentação que se queria
impor, pela legitimidade de evangelização na América Latina, era circunscrita no terreno
teológico, sem se quer tangenciar questões de ordem social. Do outro lado, os Estados
Unidos não estavam dispostos a desagradar os países latino-americanos, todos católicos,
alguns com ligação formal entre Igreja e Estado. O resultado do Congresso foi a
manutenção da política de Edimburgo, optando por “prudência” em relação ao
catolicismo e recomendando a ação missionária em “áreas não atendidas pela Igreja
Católica, principalmente entre os índios”.
A principal influência do Congresso, no entanto, é sobre o senso de união e
cooperação entre as denominações. Evidentemente o ecumenismo foi compreendido em
termos do protestantismo e já em 1917, surgia a Comissão Brasileira de Cooperação,
formada por presbiterianos, presbiterianos independentes, metodistas, congregacionais e
episcopais. O “objetivo era produzir literatura religiosa em português, uma imprensa e
livraria no Rio de Janeiro, uma revista da família, uma universidade protestante e um
orfanato” (MENDONÇA, 2005, p.55). Nota-se que a produção de mídia está presente
desde o início nas ações cooperativas das denominações protestantes no Brasil. Assim
como o CAVE seria no futuro, esse projeto era subsidiado por igrejas norte-americanas.
As igrejas Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB)
reagiram à orientação do Congresso reforçando a polêmica anticatólica, presente desde o
início da implantação do protestantismo. Internamente, a oposição foi direcionada ao
relator do Congresso, o também presbiteriano Erasmo Braga53. Externamente, o contexto
provoca a publicação, em 1920, do “livro mais polêmico contra a Igreja Católica,
intitulado O problema religioso na América Latina: estudo dogmático histórico, cujo
autor é Eduardo Carlos Pereira, da Presbiteriana Independente. O livro conclui: ‘fora de
Roma, dentro do cristianismo’” (MENDONÇA, 2005, p.57). O autor falece antes de
conhecer a réplica do jesuíta Leonel Franca: A igreja, a reforma e a civilização. Vários
oponentes presbiterianos assumiram a posição de Eduardo e a polêmica durou alguns
anos, ganhando as dimensões da história e da teologia.
A partir da década de 1930, o projeto unionista ganhou força. A intenção era
unificar institucionalmente todas as igrejas protestantes, a exemplo do que havia
53

Erasmo Braga foi um educador de formação protestante, membro da Igreja Presbiteriana, que ganhou
visibilidade por sua atuação tanto profissional quanto em meio ao protestantismo de sua época, pela
promoção do ecumenismo. Outras informações sobre ele aparecem na segunda parte desse capítulo
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recentemente ocorrido em outros países, como Índia e Canadá54. É também nessa época
em que Souza (2005, p.54) identifica nas publicações maior presença do tema da política
e da participação do protestante na sociedade. É ainda nesse período que o ambiente rural
onde o protestantismo se expandia entrava em declínio e parte dos crentes migraram para
as cidades. Talvez o novo contexto urbano, com suas novas demandas, possa ser
computado como uma causa da participação se tornar uma questão. Outros fatores
contextuais podem estar ligados à redução do crescimento numérico, que talvez colocasse
em risco a existência do grupo. No interior, com a migração, igrejas chegaram a ser
fechadas e outras que já eram instituídas, retornaram à condição de dependentes de igrejas
maiores ou de presbitérios. A reação a esse risco pode ter sido a tentativa de aumentar –
ou buscar – a visibilidade social. Ainda em tom de hipótese, é possível que a esses
elementos se some a formação – ainda eminente – de indivíduos de destaque na sociedade,
letrados, profissionais liberais. Esses deviam ser ou convertidos ou já eram novas
gerações dos primeiros convertidos, que pela própria ênfase protestante na educação,
buscaram formação. Nesse caso, pode-se apontar relativa consolidação – ou busca por ela
– dos protestantes enquanto segmento social. Esse aspecto da instrução formal tornou-se
mais evidente na juventude das décadas de 1950 e 1960, que entrou em contato com
movimentos estudantis e começou a mobilizar a fé a partir de seus estudos nas faculdades
do país.
É nesse momento que surge a Confederação Evangélica do Brasil, em 1934, na
linhagem da Comissão de Cooperação. Novamente com bastante ênfase em publicações,
a CEB fornecia as revistas usadas nas Escolas Bíblicas Dominicais das igrejas, em
proposta de unificar a formação protestante. Para Mendonça (2005, p.56), além das
publicações, a entidade conseguiu resultados como a nomeação de capelães protestantes
para servir ao Exército durante a II Guerra Mundial. Considerando o contexto de minoria,
esse tipo de conquista era relevante para a afirmação do grupo como parte da sociedade.
O CAVE surge nesse momento de vigor do projeto cooperativista entre as denominações
protestantes, no fim desse segundo período, como associação entre igrejas e outras
entidades de identidade religiosa evangélica.

54

A Igreja Unida do Canadá iniciou oficialmente suas atividades em junho de 1925 e é fruto da fusão entre
presbiterianos, metodistas, congregacionais e uma associação de igrejas que já existia anteriormente. A
Índia viveu diversos processos de unificação de igrejas protestantes. O maior deles iniciou o acordo em
1920 e levou 20 anos para se efetivar. No entanto, a disposição das denominações em caminhar e debater
o processo de união era recebido como incentivo unionista em países do mundo todo, especialmente onde
o protestantismo era minoritário.
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Outro traço do período são o despontamento de uma participação política que
reforça os elementos da primeira fase: ela é individual e de cunho liberal. A diferença é
que aparecem incentivos a práticas civis – como edição de O Puritano que ensina o
evangélico a tirar título eleitoral e o estimula fortemente a fazê-lo. Vale ressaltar que os
primeiros evangélicos a ocupar cargos eleitos são desse período, estando na vanguarda o
conhecido Guaracy Silveira, metodista. O envolvimento com a política, no entanto, era
sempre individual – jamais institucional. A maior preocupação da ação protestante ainda
era a liberdade de culto55. Portanto, essa participação não trazia grandes inovações em
relação aos traços já encontrados na fase anterior, a diferença sendo o aumento da ênfase
e o estímulo aberto, que pode ser considerado um passo em direção à sociedade.
Em 1932, a IPB lançou um manifesto, dirigido aos crentes, que pedia aos
membros que “se qualifiquem como eleitores” e que orientassem a vida civil baseados
em diversos “pontos básicos” que são divididos em “Ordem Política” e “Ordem Social”
(O Puritano, 30.5.1932 Apud SOUZA, 2005, p.66-68). Questões como educação popular
obrigatória, divórcio, casamento civil, voto secreto e outras aparecem elencadas junto à
“Absoluta liberdade de pensamento” (Idem). Vale ressaltar que o grupo conservador
prossegue tensionando essas compreensões e estímulos à participação. Souza também
encontra em O Puritano texto que questiona o fato das eleições ocorrerem aos domingos
e incitando os crentes a não votarem e manterem, assim, a prática de guardar os domingos,
realizando apenas atividades religiosas. Ou seja, se por um lado há um impulso à
participação e o embrião de uma reflexão sobre a relação entre o protestantismo e a
sociedade brasileira, por outro os elementos éticos baseados em rígido comportamento
continuam em vigor.
A ênfase nas liberdades individuais levou à condenação tanto do socialismo
quanto do integralismo. Nesse período, qualquer coisa que conduzisse à possibilidade de
restrição de liberdades poderia ser “usada” para restringir a expressão e o culto religiosos.
Por isso, o combate ao autoritarismo e reforço, nesse sentido, do liberalismo. Souza
(2005, p. 73-74) apresenta textos neste sentido, durante a década de 30, e várias defesas
das “virtudes liberais e protestantes”, que prosseguem exaltadas em publicações das
décadas de 40 e 50. Essa fase também foi marcada pelo acirramento do nacionalismo
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Quem insistia nesse ponto, de que a ação protestante se deu no sentido da conquista e preservação da
liberdade de culto, era o cientista político e pastor, depois bispo, metodista Robinson Cavalcanti. Ver:
CAVALCANTI, Robson. Cristianismo e política: teoria bíblica e prática histórica. 3ed. São Paulo:
Temática Publicações, 1994.
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entre as denominações. As Igrejas Batista e Metodista conquistaram sua independência
em relação aos Estados Unidos e autonomia na gestão de fundos.
No fim desse período, fins da década de 1940, início da de 1950, é possível
perceber mudanças nesse quadro que, por um lado, apontam para uma relação mais
profunda com a sociedade brasileira e, por outro, tensionam ainda mais o
conservadorismo sempre em vigor em meio aos protestantes no Brasil. O Movimento
Evangelho Social é um exemplo. Surge nos Estados Unidos, a partir de um pastor batista
que atuava entre imigrantes e convivia diariamente com a miséria do trabalhador urbano.
O contexto conduziu o líder à compreensão de que o pecado seria tanto social como
individual e a uma teologia que visava implantar o Reino de Deus no “aqui e agora”
através da transformação das estruturas. Segunda Mendonça (2005, p.58), há traços do
marxismo no pensamento do Evangelho Social, o que marca o momento em que o
protestantismo passa a pensar, de modo mais direto, nas relações entre os indivíduos. O
autor analisa que o evangelho social foi bloqueado no Brasil. No entanto, Souza (2005,
p.118) acredita que esta concepção influenciou o país, já que havia muitos missionários
norte-americanos que atuavam especialmente na IPB, mas provavelmente também em
outras denominações. “Entre eles contavam-se os adeptos e simpatizantes do Evangelho
Social, bem como inimigos ferrenhos do movimento”, afirma Souza, mais uma vez
mostrando as tensões instaladas no protestantismo no Brasil.
Como oposição ao movimento ecumênico, atuante nesse período, e ao Evangelho
Social, coloca-se o fundamentalismo. No meio protestante, o termo se refere à
(...) série de volumes ‘The Fundamentals’, publicados entre 1910 e 1915, nos
Estados Unidos e na Inglaterra, na qual se apontavam os inimigos do
verdadeiro evangelho e do verdadeiro protestantismo: Igreja Católica,
socialismo, filosofia moderna, espiritismo e outros. Os fundamentalistas
combatiam duramente a teoria evolucionista e seu ensino nas escolas. Não
queriam nenhum contato com pessoas e organizações tidas como liberais ou
modernistas, afastando-se em defesa da fé verdadeira e pura. (SOUZA, 2005,
p.186)

A institucionalização do fundamentalismo é a fundação do Conselho Internacional de
Igrejas Cristãs, em 1948, em Amsterdã. A liderança do Conselho e de sua fundação é o
pastor presbiteriano (EUA) Carl McIntire (1906-2002) – que teve no Brasil por duas
vezes. O alvo é o movimento ecumênico, que também se institucionalizava: na mesma
semana e local foi fundado o Conselho Mundial de Igrejas. As visitas de McIntire ao país
influíram na criação da Federação de Igrejas Fundamentalistas, que publicou jornal
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intitulado O Presbiteriano Bíblico. Mendonça (2005, p.59) analisa que então “estava
armado todo o cenário confuso e contraditório do protestantismo no Brasil. Várias
alternativas, verdadeiras encruzilhadas, se lhe ofereceriam a partir dos anos seguintes”.

2.2.3.3 Politização (um “ensaio”) e crise: chegada de “um bando de teologias novas” 1952 a 1962
O período foi marcado pela difusão do evangelho social entre os segmentos
históricos, especialmente com o estabelecimento do teólogo norte-americano Richard
Shaul no país, a partir de 1952. Esse também foi o momento da consolidação e
crescimento das denominações pentecostais no país. O processo intenso de urbanização
criava ambiente propício à pregação pentecostal: “para uma população de um lado
insatisfeita com a falta de atrativo em suas igrejas e, de outro, necessitada de apoio para
o desamparo social em que vivia, a cura divina, entendida no seu sentido mais amplo,
constituía de fato a principal atração simbólica” (MENDONÇA, 2005, p.61). Os
movimentos atingiram tanto protestantes quanto pentecostais históricos e surgiam várias
igrejas com práticas semelhantes: substituição do culto racional e centrado na pregação,
pelo emocionalismo e espontaneidade; ênfase na ação do Espírito Santo; e na cura divina.
No ambiente do protestantismo histórico, Richard Shaull provocou alterações no
quadro tecido até então, especialmente pela sua atuação como professor do Seminário
Presbiteriano do Sul, em Campinas (SP). Ele apresentou aos estudantes os teólogos
europeus, inclusive do próprio século XX56. Mendonça (2005, p. 60) analisa que Shaull
“aponta para a natureza dinâmica de Deus e para o fato de que sua atividade na história
estava prosseguindo rumo a um alvo” – postura logo percebida como uma crítica ao
conformismo e inércia da igreja em relação à sociedade. Logo o teólogo gerou incômodo
nas lideranças institucionais.
A juventude protestante, no entanto, recebeu de bom grado o novo ar teológico.
Pela própria formação para liderança moldada dentro das igrejas, Mendonça (2005, p. 60)
afirma que esses jovens compunham quadros estudantes em centros acadêmicos.
Assumiram também protagonismo dentro do ambiente evangélico, através das
56

Além de Shaull, teólogos do século XX eram apresentados aos seminaristas pelo professor de Teologia
Júlio Andrade Ferreira, que também foi reitor do Seminário Presbiteriano de Campinas e cuja esposa foi
secretária do CAVE. Este último publicou em 1963 uma Antologia teológica, com textos que usava no
seminário e que compilava autores como Karl Barth, Paul Tillich e Emil Brunner. Outro teólogo que
influenciou o pensamento da época foi Dietrich Bonhoeffer, que morreu na prisão por participar de um
atentado contra Hitler. Barth e Tillich também ficaram famosos pela oposição ao nazismo.
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associações de juventude. Shaull escrevia com certa constância para o jornal da mocidade
presbiteriana. Também abertos ao ecumenismo, eventos nacionais eram promovidos,
envolvendo diferentes denominações. Os novos ares da juventude resultaram em um
abismo entre ela e as lideranças das estruturas eclesiásticas.
Este contexto criou o ambiente para o que Mendonça (2005, p.59) chama de
“ensaio de politização”. Souza (2005, p.118) afirma que essa agitação no Brasil era
diferente, por exemplo, das ideias do Evangelho Social. Apesar das influências da
teologia importada, havia uma proposta de “transformações com análises baseadas na
realidade brasileira”. Essa inquietação, de pensar e praticar a fé a partir da realidade
social, culminou na criação do Setor de Responsabilidade Social da Igreja, dentro da
CEB, na segunda metade da década de 1950. O autor também percebe, em sua pesquisa,
não só o aumento da quantidade de vezes em que o tema da participação é abordado – na
CEB já se falava em ‘responsabilidade social’ – como também mudanças significativas
na compreensão de atuação da igreja na sociedade.
Uma das principais mudanças é o aparecimento de críticas da proposta de
transformação da sociedade a partir da conversão dos indivíduos. Souza (2005, p.159)
mostra que, em relação aos jornais, as revistas de Escola Dominical demoram mais para
tratar do tema. Na década de 1950, as igrejas utilizavam revistas editadas pela CEB. Ele
identifica que mesmo a associação já tendo o Setor de Responsabilidade Social, o
assistencialismo ainda dominava as instruções aos protestantes. No entanto, nos primeiros
anos da década de 1960, apareceram lições como “a questão econômico-social”,
abordando a escassez de recursos materiais, a opressão aos mais fracos, a situação dos
operários e do homem do campo. Propostas de intervenção da Igreja na sociedade ao seu
redor eram estimuladas, em oposição à proposta do início do século, centrada no
indivíduo.
Os discursos anticomunistas prosseguiam, muitas vezes com ressalvas. No
entanto, na visão de Souza, o que predominava era uma perspectiva de manter a tradição
protestante de defesa das liberdades individuais, associando-a com a atenção a questões
sociais. O “estabelecimento da Democracia Social e Econômica” apareceu, dessa forma,
em texto de O Puritano (25.6.1947 Apud SOUZA, 2005, p.164). A estratégia para alcançar
esse ideal era mobilizar os crentes para influírem na sociedade, através da fala, do ensino,
da escrita. A intensidade de publicações ganhava um sentido político – apesar delas
atingirem, em sua grande maioria, o público interno. Se de fato o texto citado representa
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uma mentalidade atuante no meio protestante, o investimento em uma agência de
produção de audiovisual fazia muito sentido, como integrante da estratégia de
disseminação do ensino.
A posição em relação ao voto também mudou. Antes havia um direcionamento
para votar em evangélicos, independentemente de partidos. Em 1962, o Brasil
Presbiteriano – ex O Puritano – publicava o “Decálogo do eleitor evangélico”,
aconselhando que o voto fosse “sempre, ao mais capaz, ao mais íntegro, e ao mais
interessado pelo bem público e pela estabilidade das franquias liberais quanto dos direitos
humanos” (setembro de 1962, Apud SOUZA, 2005, p. 172).
Ainda vale citar a Conferência do Nordeste, evento promovido pelo Setor de
Responsabilidade Social, que aconteceu na cidade de Recife, em 1962. O tema diz muito
sobre o ambiente daquele momento: “Cristo e o processo revolucionário brasileiro”.
Como preletores, além de pastores engajados no movimento ecumênico, participaram
especialistas acadêmicos reconhecidos das universidades brasileiras, como Gilberto
Freyre, Celso Furtado, Juarez Brandão Lopes. Outro interessante direcionamento em
sentido bastante diferente da ação protestante até então é em relação à Igreja Católica.
Em uma reunião do Setor de Responsabilidade Social, o texto que sintetiza as ações
práticas apresenta a decisão de promover encontros entre evangélicos e católicos para que
pudessem, juntos, estudar os problemas sociais e políticos comuns (SOUZA, 2005,
p.123).
Esse período se encerra, conforme análise de Mendonça (2005, p.61), “com as
igrejas tradicionais situadas perante três vias opostas a elas mesmas e entre si: o
pentecostalismo de cura divina, o fundamentalismo e o ecumenismo incipiente”. Souza
(2005, p.15-176) destaca a tensão, cada vez mais intensa, dentro do protestantismo
histórico entre duas diferentes posições em relação à participação social e política do
crente. A primeira, firmada na própria história do protestantismo que, a essa altura,
passava dos cem anos de implantação no país, distinguia mundo e igreja. A “missão da
igreja” era definida pelo “esforço para apresentar a verdade espiritual aos seres humanos
para que tenham a possibilidade de obter a salvação da alma e um lugar no Reino de
Deus”. A participação na vida social deveria visar o céu e, no máximo, chegava à
compreensão da transformação individual como base para mudanças sociais. A segunda
postura compreendia a Igreja inserida no mundo, parte da realidade humana. “Evangelizar
passaria a ser ‘proclamar o Reino de Deus”, cuja implantação se iniciava “aqui e agora”
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através de ações que humanizassem as pessoas e a sociedade. Seria necessário considerar
“a situação concreta do ser humano integral”. Para este autor, o antagonismo entre as duas
posturas, que pode ser percebida nos jornais protestantes da época, antagonizava as
noções de “modernismo” e “fundamentalismo”.
A produção do CAVE se dá fortemente neste período de influências incoerentes,
antagônicas, múltiplas sobre o protestantismo brasileiro. Nos textos selecionados por
Souza encontram-se duas referências à mídia, discrepantes. A primeira aparece em um
texto de Shaull, de 1959, respondendo à acusação de ser comunista. Apesar de negar a
defesa do sistema político e econômico, o teólogo reforçava aspectos positivos do
modelo, inclusive uma lista do que não existia nessa sociedade e que nas ocidentais
contribuíam para corromper os indivíduos. Uma delas era a televisão: “não há programas
de televisão para alimentar os instintos baixos da personalidade”. E o texto continua,
reforçando que “todos os meios de educação, informação, instrução e inspiração estão a
serviço de um ideal, que todos podemos discutir e repudiar” (Unitas, set.-out. de 1959,
p.36-40 Apud SOUZA, 2005, p.114).
Em outro texto, de um missionário presbiteriano, publicado em 1961, a mídia é
encarada de outra forma. Defendendo a atuação social da igreja, o missionário (não
identificado) apresenta uma lista de 30 sugestões de ações relevantes que poderiam ser
realizadas por evangélicos. O conjunto vai desde hospitais e ministério com imigrantes,
à música na praça e programa de rádio e televisão (SOUZA, 2005, p.141). Em um texto,
a televisão foi apresentada como alimento dos “instintos baixos”; na outra, é proposta de
ação na sociedade. A diferença pode ser pensada a partir do conteúdo: a programação
televisiva exerce má influência no indivíduo, no entanto, se o conteúdo for instrutivo,
pode ser útil. Vale ressaltar que as resistências à televisão prosseguiram no meio
protestante. Nos anos 1970 e 1980, em algumas denominações, ela era simplesmente
proibida.

2.2.3.4 Repressão: “o golpe antes do Golpe” ou “O outro expurgo” – 1962 a 1983
O documentário “Cristo e processo revolucionário brasileiro” apresenta o líder
evangélico Waldo César comentando a época acima exposta, culminando na Conferência
do Nordeste – que dá nome à produção – e os fatos que se seguem. Ele era pastor de uma
“pequena igreja” presbiteriana, no bairro carioca de Laranjeiras, e relata: “quando houve
o golpe de 64, houve uma intervenção na igreja. Eu cheguei lá no domingo, preparei meu

147

sermãozinho e tudo e tinha um pastor sentado lá no púlpito”, ou seja, sem ser avisado, a
cúpula da denominação o destituiu do pastorado e colocou outro líder em sua
comunidade. A frase completa, usada para descrever essa ação é: “setores da igreja, na
época, infelizmente era a cúpula da Igreja, deram o golpe antes do Golpe”57.
As atividades da juventude, os textos de Shaull, o crescimento da agitação e certa
ansiedade de compreensão da realidade geraram forte reação do outro grupo dentro do
protestantismo, aquele associado ao fundamentalismo. Mesmo em face de atitudes
repressivas, a Conferência do Nordeste aconteceu. Mendonça (2005, p.62/63) aponta para
o crescimento da noção de esperança no pensamento da época, tanto em produções
seculares (Sociologia da Esperança) quanto e, principalmente, na teologia – protestante e
católica. Para ele, a produção teológica do período “procura mostrar que num mundo
secularizado e aberto a mudanças, vez que destruído pela guerra, era necessário buscar
novas formas de religião ou até mesmo superar a religião”. Ele afirma que os problemas
enfrentados naquele momento colocavam em questão também a estrutura e o poder das
igrejas.
Do outro lado, o autor identifica uma pressão fundamentalista externa, perceptível
nas “missões de fé”, paraeclesiásticas, que chegavam ao país, focadas na salvação de
almas e na ruptura entre mundo e igreja. Elas faziam crescer o número e a força do grupo
conservador, dentro das igrejas e fora delas. Em contexto de repressão política, o
encolhimento das igrejas, a negação ‘do mundo’ era também uma forma de se negar a
pensar, avaliar e agir. Em um mundo que se polarizava, essa postura favoreceria um dos
grupos, inevitavelmente. Não deve ser total coincidência que em 1968, ano do AI-5, dois
seminários presbiterianos e um metodista foram fechados e seus alunos expulsos.
Focado nas ações da Igreja Presbiteriana do Brasil, Souza relaciona fatos, textos
publicados e trechos de documentos oficias da igreja que ajudam a explicar a percepção
de Waldo, de que houve um “golpe” dentro da Igreja, e ajudam a compreender a seriedade
e gravidade da reação do grupo protestante ligado ao fundamentalismo. Já em 1946, a
IPB criava a Casa Editora Presbiteriana (CEP), com o objetivo de produzir suas próprias
publicações, inclusive revistas para as escolas dominicais, substituindo as da CEB. Um
sinal, ainda pequeno, de distanciamento do movimento ecumênico e de fechamento
denominacional. No entanto, a juventude tinha seu próprio jornal e veiculava não apenas
Trechos retirados do documentário “Cristo e o processo revolucionário brasileiro” (2007), editado como
parte do projeto Juventude, política e religião: diálogos intergeracionais, desenvolvido pelo ISER e
parceiros, que gravou entrevistas com líderes evangélicos perseguidos durante a ditadura no Brasil.
57
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textos sobre ecumenismo, mas textos escritos por autores de outras denominações, além
de promover eventos que reuniam associações de mocidade de diferentes denominações.
Ou seja, se as ideias e práticas mais abertas deixaram de circular em determinados lugares,
elas continuavam veiculadas em outros espaços.
No entanto, a década de 1960 surpreendeu a liderança juvenil com a decisão
arbitrária da Executiva do Supremo Concílio da IPB de depor a diretoria do Jornal
Mocidade e passar a publicá-lo pela Casa Editora Presbiteriana. Em seguida, a associação
nacional de jovens, Confederação da Mocidade Presbiteriana58, foi simplesmente extinta.
Em maio de 1964, a diretoria do jornal Brasil Presbiteriano foi trocada. Artigos contendo
ideias foram praticamente eliminados, o jornal voltou-se para a divulgação de atividades
da Igreja. Souza não cita as intervenções em igrejas, como a narrada por Waldo César.
Sua pesquisa enfatiza as intervenções nos seminários – que foram oficiais e estão
documentadas59. A reunião do Supremo Concilio60 da denominação, em 1966, criou a
Comissão Especial dos Seminários com a intenção de “demitir professores e membros
das diretorias, proceder às acusações, impedir ou cancelar matrícula de alunos” (SOUZA,
2005, p.219). O teólogo Richard Shaull, considerado uma influência na juventude
evangélica do período, foi expulso do Seminário e, com isto, do país. Todas essas ações
foram realizadas e os espaços abertos foram preenchidos por professores, diretores,
funcionários, alunos ligados ao fundamentalismo. Souza (Idem) avalia que naquele ano,
de 1966, “o fundamentalismo fechou legalmente o cerco sobre as posições consideradas
modernistas”.
Em meio ao ecumenismo estava a juventude que buscava o diálogo entre fé e
realidade, através de iniciativas concretas como o Setor de Responsabilidade Social da
Igreja e outras. No entanto, a convivência entre fundamentalistas e movimento ecumênico
seria impossibilitada. Esse tipo de postura e atitude que surgia dentro da CEB e
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A Igreja Presbiteriana do Brasil adota um sistema de representatividade. Sua administração é feita por
presbíteros, que são eleitos pela comunidade local. Os pastores são considerados presbíteros com uma
ordenação diferencial. Um conjunto de no mínimo quatro igrejas forma o Presbitério. Um conjunto de
Presbitérios forma o Sínodo, e todos os presbitérios do país – portanto, todas as igrejas – formam o Supremo
Concílio. A Igreja possui uma série de entidades internas, direcionadas a grupos específicos: homens,
mulheres, jovens, adolescentes e crianças. As entidades internas possuem diretorias representativas e
seguem a mesma estrutura da Igreja: a instância local; a instância presbiterial, chamada Federação; a
instância Sinodal; e a instância nacional, chamada Confederação. Assim, A Confederação da Mocidade
Presbiteriana (atual Confederação Nacional de Mocidade) era a instância máxima da juventude
presbiteriana, cuja diretoria era eleita por representantes das federações.
59
A principal obra de referência sobre esse tema, que relata fatos do período, é o livro Inquisição sem
Fogueira, de João Dias Araújo (São Paulo: Fonte Editorial, 2010).
60
Como explanado na nota 58, é a instância máxima da Igreja Presbiteriana do Brasil.
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especialmente dentre leigos evangélicos em diferentes denominações era facilmente
identificada como ‘modernismo’ e, em termos políticos, como ‘comunista’.
Ainda usando a pesquisa sobre os presbiterianos como exemplo, o jornal Brasil
Presbiteriano, já sob nova diretoria, saudou o novo regime (Maio de 1964, p.1 Apud
Souza, 2005, p.230). No mesmo número, um pastor da denominação publicou texto sob
título “O outro expurgo”. No trecho citado abaixo, a justificativa do próprio autor para o
título escolhido:
Todos os verdadeiros cristãos se regozijaram e estão regozijando com os
resultados da gloriosa revolução de março-abril: o expurgo de comunistas e
seus simpatizantes, da administração do nosso querido Brasil [...] A raiz da
erva daninha porém, será difícil de ser extirpada. Em todos os setores está ela
infiltrada, inclusive nas igrejas [...] Daí o título de nosso arrazoado: ‘O Outro
Expurgo’. Sim, ele se faz necessário. [...] se quiserem ser comunistas, que o
sejam, mas renunciem à jurisdição da Igreja e não contaminem o rebanho [...]
É preciso o expurgo. (Brasil Presbiteriano, maio de 1964, p.7 Apud Souza,
2005, p.230-231)

Por fim, se não bastasse um contexto político social de repressão junto a um
movimento interno ao grupo, fundamentalista que gerou uma série de ações arbitrárias, o
protestantismo histórico ainda se depara com o “avanço do movimento carismático” em
seu interior. Esse é o período de formação e consolidação do movimento neopentecostal,
que seria responsável por “verdadeira devastação” nas igrejas históricas (MENDONÇA,
2005, p.65), levando fiéis e fazendo provocações diretas ao grupo. O neopentecostalismo
retomou, sob novas cores, os aspectos individualistas da fé, colocando-os inclusive como
resultado: uma fé individual que gera prosperidade, cura etc, para o indivíduo que
“exerce” sua fé. Os modos de relação com a sociedade também foram inovados. Enfim,
abre-se aqui outro capítulo da história dos evangélicos no país, sobre o que há diversas
pesquisas e análises realizadas e que, nesse momento, foge do período abordado.

2.2.4 Cultura (e mídia): dimensões abandonadas?
Se é possível identificar um “ensaio político” no meio protestante brasileiro, o
mesmo não se dá na relação com a cultura. É possível que se tivesse durado mais tempo,
os movimentos que se fortaleceram na década de 1950, de pensar a fé a partir de análises
da realidade, chegassem a propor algo também na esfera cultural. No entanto, não há
como saber e a história dos protestantes passa sem ações relevantes nessa área. Mendonça
(2005, p.59) observa que mesmo o nacionalismo absorvido pelo protestantismo “girou
em torno de movimentos de autonomia administrativa das igrejas, mas não abriu
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caminhos para a autonomia cultural ou, melhor dizendo, para que seu rosto se voltasse
para o lado brasileiro”. Entre os protestantes formaram-se advogados, juízes, educadores,
gramáticos, matemáticos. Na Conferência do Nordeste, o sociólogo Gilberto Freyre
desafiava o grupo a ultrapassar a expressão normativa e formal das gramáticas da língua
portuguesa e avançar para uma efetiva contribuição cultural61 (SOUZA, 2005, p.127).
Aparentemente, as estratégias de se fazer visível socialmente chegaram na
política, mas a cultura se quer for pensada como possibilidade. Até mesmo na área da
música, os hinários protestantes eram compostos quase exclusivamente por hinos
traduzidos, com ritmos, tonalidades e palavras – geralmente escolhidas pelos primeiros
missionários estrangeiros no país – descontextualizados da musicalidade local.
Registros62 indicam que apenas no final da década de 1970 surgem músicas evangélicas
produzidas por brasileiros e com ritmos nacionais, como bossa nova e samba canção. A
banda da missão Vencedores por Cristo teria lançado a proposta, com LP chamado “De
vento em popa” (1977). No website da missão, a aba “história” registra que o LP “ficaria
‘encalhado’ durante meses, sendo até quebrado em púlpitos”. Seria dessa época também
“as primeiras aparições de uma bateria dentro de uma igreja, o uso de calças jeans e
cabelos compridos, barba etc”63. Indícios de mudanças estéticas que buscavam brechas
dentro de um ambiente densamente fechado.
Da mesma forma que a cultura não entrou na agenda, nem de reflexão, nem de
ação entre os protestantes históricos, a relação com a mídia também não recebeu muita
atenção, ao menos em nível institucional e especialmente com o investimento dos
recursos necessários para consolidar algo como uma ‘difusão evangélica’. Em geral, as
iniciativas foram mais individuais e desarticuladas, à exceção do CAVE, que tentou reunir
os setores interessados na radiodifusão, como está descrito adiante nesse trabalho. Cunha
(2007, p.195), ao analisar a produção acadêmica na área de comunicação religiosa, afirma

O desafio de Freire era que os evangélicos produzissem uma contribuição cultural “que ultrapasse a
expressão normativa e formal da língua portuguesa”, conforme a citação In SOUZA, 2005, p.127, do texto
transcrito da fala de Gilberto Freyre na Conferência, em Contexto Pastoral, 1995,p.11.
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A aba “história” do site oficial da Missão Vencedores por Cristo fala sobre o lançamento do primeiro
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<http://vencedoresporcristo.com.br/missao/historia.shtml>. A tese de doutorado “Por uma sociologia da
produção e reprodução musical no presbiterianismo brasileiro: a tendência gospel e sua influência no culto”,
de Jacqueline Ziroldo Dolghie (2007, p.208-210) também registra o surgimento de ritmos brasileiros nas
composições evangélicas do Brasil no período do fim da década de 1960 e início dos anos 1970. Disponível
em: <http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=673>. Acesso em 20
de abril de 2013.
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que “a emergência dos meios de comunicação eletrônicos que o século XIX tornou
possível, foi brindada pelas igrejas”, tanto do catolicismo romano quando entre os
evangélicos. Ainda segundo a pesquisadora, duas fortes razões impulsionaram a
aproximação entre igreja e mídia. O potencial de disseminação de doutrinas para “um
número extenso de pessoas” foi uma característica dos novos meios logo percebida pelo
grupo. A outra razão passa por uma “compreensão de ter a posse de autoridade para
ensinar sobre o uso correto desses preceitos evangélicos” (Idem). Nesse sentido, Cunha
analisa que a perspectiva predominante das igrejas era funcionalista, com a
instrumentalização dos veículos de comunicação com a finalidade de obter um resultado,
no caso, o crescimento do cristianismo.
Em “Evangélicos e Mídia no Brasil”, Alexandre Brasil Fonseca apresenta uma
densa pesquisa com estatísticas, informações históricas e entrevistas com lideranças
evangélicas ativas na mídia. A primeira parte do trabalho é dedicada a dados históricos.
Fonseca (2003, p.46) indica que no início da rádio no país, décadas de 1930 e 1940, é
possível “que tenha ocorrido uma série de iniciativas entre as igrejas tradicionais para
ocupar espaços de pregação na programação das emissoras”. De fato, a pesquisa de
Alexander Fajardo (2011), nomeada “A atuação dos evangélicos no rádio brasileiro:
origem e expansão”, registra a agitação em relação à radiodifusão, especialmente após o
lançamento do primeiro programa evangélico no país, em 1938. “A Voz Evangélica do
Brasil” era organizado pela CEB, tinha duração de 30 minutos e era irradiado aos
domingos, a partir da Rádio Transmissora Brasileira, no Rio de Janeiro. O pesquisador
observa nos jornais denominacionais da época textos diversos em que pastores
mostravam-se animados não apenas com o programa, mas com o potencial do rádio para
a divulgação evangelística64. A pesquisa registra ainda outras iniciativas durante as
décadas de 1930 e 1940. Em emissora de alcance nacional e com longevidade, o programa
“A Voz da Profecia” foi ao ar no dia 23 de setembro de 1943, como um dos pioneiros
dentre os religiosos. Era produzido pela Igreja Adventista, gravado nos Estados Unidos e
enviado ao Brasil. A década de 1950 foi marcada com diversas iniciativas, o
estabelecimento de programas pentecostais e a expansão de programas evangélicos de
forma geral. Fajardo (2011, p.84) considera que a partir dessa fase houve também
melhoria na qualidade dos programas, com “a chegada de missões que trabalhavam
64
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especificamente com o audiovisual” – exemplos são o próprio CAVE e uma produção
também financiada por norte-americanos, nomeada Ondas de Paz, produzida em
Londrina, interior do Paraná.
A história de programas evangélicos na televisão não é muito diferente, sendo a
Adventista pioneira, com a produção do programa Fé para Hoje, que foi ao ar em
novembro de 1962, em São Paulo. No final da década de 1960, há registro de protestantes
históricos ocupando esse espaço, em Recife e em São Paulo65. Fonseca (2003, p.57)
afirma que “é bem possível que tenha ocorrido uma série de outras experiências
localizadas em todo o país; em tempos de uma televisão ainda amadora e ao vivo
pregadores evangélicos poderiam representar uma opção às emissoras”. No entanto,
apenas em 1975 o primeiro programa evangélico foi transmitido em rede nacional:
Reencontro, apresentado pelo pastor batista Nilson do Amaral Fanini. O programa foi
uma concessão do governo federal na recém criada rede de TVs Educativas. Havia um
horário para a Igreja Católica e um horário para os evangélicos. Fonseca (idem) reforça
que não havia custos para a produção e o formato do programa era elementar: o
apresentador falava, fazia uma entrevista e transmitia uma mensagem devocional.
A observação de Fonseca sobre o formato desses programas vai ao encontro do
diagnóstico de Cunha de que as iniciativas de mídia religiosa no Brasil “mostraram-se
desprovidas de reflexão teológica” ou sobre questões próprias aos meios, mesmo depois
da década de 1990, em que as igrejas passam a investir em televisão e internet:
A intensificação dos processos de comunicação religiosa e o investimento em
mídia não provocaram, entre a maior parte das igrejas, uma reflexão sobre o
sentido, o valor e o lugar da comunicação em sua prática, nem sobre as
mudanças na natureza da comunicação religiosa que os meios produziram nas
igrejas. (CUNHA, 2003, p.196)

No período anterior à década de 1990, os investimentos são “majoritariamente na
produção editorial, com alguma presença no rádio” (Idem), como já apresentado acima.
É interessante observar que especificamente a televisão parece ter dividido a opinião dos
evangélicos. Citamos acima duas perspectivas opostas sobre as mídias de difusão de
massa do século XX: o texto de Richard Shaull, condenando a televisão como incitadora
dos “mais baixos instintos” e a perspectiva do missionário que incentivava o uso da mídia
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Segundo entrevista realizada pelo pesquisador Alexandre Brasil Fonseca com Silas Malafaia, em
12/4/1997. O trecho que cita esses programas está na página 56 do livro de Fonseca (2003).
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como atuação da igreja na sociedade. Apesar da amostra restrita, não deixa de saltar aos
olhos a contrariedade dos dois textos.
A caracterização pelo “isolamento”, usada para o primeiro período, de
implantação, talvez se estenda aos demais períodos em termos de relações com a cultura
e com a mídia. Os protestantes sempre produziram publicações escritas. No entanto, a
maior parte era voltada para o público interno, o que pode ser percebido nos nomes
escolhidos para as publicações. Quem fora do universo evangélico se interessaria – ou
mesmo compreenderia: “Puritano”; “Estandarte”; ou “Imprensa Evangélica”?
Dos fatos e análises históricas apresentados é possível dizer que o CAVE, ao
produzir audiovisual, foi projeto inovador em meio ao protestantismo no Brasil – e mais
ainda entre os grupos do protestantismo histórico. Ainda assim, também é possível sugerir
que não houve engajamento profundo no projeto por parte das denominações – como vêse a seguir, o financiamento era quase que inteiramente estrangeiro. Ou seja, era
interessante enquanto não onerasse as denominações ou exigisse grandes esforços.
Também é possível inferir que o público alvo fosse prioritariamente interno, com dois
principais grandes objetivos: um didático; outro de evangelização. Ambos os objetivos
são perfeitamente adequados ao histórico levantado e estão alinhados com o pensamento
e atuação das igrejas protestantes no Brasil, sem, a princípio ou por si mesmos, gerarem
qualquer polêmica ou contrariedade. Adiante, a atenção se volta para a história
propriamente do CAVE e seu material institucional. O que possibilita averiguar se as
dicas fornecidas pela história do protestantismo se confirmam ou se há aspectos de
contradição com as caracterizações extraídas do histórico apresentado e como o CAVE,
em 20 anos de funcionamento, perpassou três dos quatros períodos do protestantismo
histórico.
A descrição e análise histórica segue-se, na próxima parte do presente trabalho,
após ensaio sobre a história do protestantismo que tem por objetivo destacar aspecto
específico da constituição dos protestantes no Brasil: sua relação com imagens.
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2.3 OS “BÍBLIAS”, OS “IDÓLATRAS” E O PROGRESSO: ENSAIO SOBRE
ICONOCLASTIA E PROTESTANTES NO BRASIL
Aspectos da forte relação entre religião e imagem na cultura popular brasileira
podem ser percebidos na canção Romaria – que talvez seja uma daquelas que quase todos
sabem balbuciar alguns versos, ao menos do refrão. A música de Renato Teixeira, gravada
em 1978 e famosa pela interpretação de Elis Regina, revela um pressuposto que antecede
a elaboração da maioria dos argumentos construídos neste ensaio: de que a religiosidade
brasileira é fortemente visual. Defensor da música caipira, Renato Teixeira expressa as
desilusões e dificuldades da vida nas regiões remotas e rurais do país. A personagem da
música é o caboclo, provavelmente filho de peão e peão ele mesmo, que viaja a cavalo,
não tem porto nem parada certa, família ou lugar. O que lhe resta? A fé. Sem laços ou
formação, ele confessa “eu não sei rezar”, mas está determinado a “pedir de Romaria e
prece paz nos desalentos”. O pedido é singelo, universal, por paz. A solução para o
impasse de ir a uma Romaria com uma benção para solicitar sem ao menos saber rezar:
“Como eu não sei rezar/só queria mostrar/meu olhar, meu olhar, meu olhar...” As
palavras, na música, falam sobre a personagem. A oração é feita apenas com o olhar, que
se coloca em direção à estátua da Santa; que se mostra a ela.

O argumento, então, é que essa religiosidade visual é rejeitada pelo protestantismo
histórico no Brasil, como forma de diferenciação da maioria católica. Essa percepção
iconoclasta no protestantismo é examinada sob diversos aspectos, que vão da história
religiosa brasileira, especialmente em fins do século XIX e início do XX, com a passagem
do Império à República, até uma análise da noção de iconoclastia. No primeiro momento,
aspectos históricos do Brasil são trabalhados pela ótica política, considerando as relações
entre um espaço público que buscava se consolidar e, até certo ponto, afastar a religião e
o próprio campo religioso. Neste ponto, está em maior evidência a dimensão institucional.
Apesar do enfoque no protestantismo, refere-se o tempo todo ao catolicismo. Isso
porque a reflexão sobre o campo religioso brasileiro torna incontornável a compreensão
de ações e elementos desse grupo que até hoje é o maior do país, com forte influência e
intercâmbios em diferentes áreas, como revela, no aspecto cultural, a música citada. A
razão principal, no entanto, é que a iconoclastia exige relação e, nos caminhos da análise
aqui realizada, o outro do protestante é o católico. Esse fato também justifica, em parte,
a demora na questão do Cristo Redentor. Os variados fatos destacados ao redor do
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monumento indicam possibilidades de interpretação e análise das relações internas à
religião e desta com o espaço público, naquele momento. Também estão imbricadas ali
as principais tensões examinadas no ensaio: entre protestantes e católicos; e entre religião
e modernidade no Brasil, com suas especificidades e incoerências.
Convém ainda salientar que o ensaio é histórico, no sentido de que, embora se
refira à contemporaneidade, não tem intenção de dar conta dos novos fenômenos
religiosos brasileiros – e, nesse ponto, é coerente com o todo do trabalho aqui apresentado.
A atenção está no protestantismo histórico e suas relações, tanto com o catolicismo quanto
com a sociedade ampla, em fins do século XIX e primeira metade do século XX, recaindo
sobre as questões religiosas em torno da criação do Estado laico. A primeira metade do
século é marcada pelo início da pluralização religiosa no Brasil, com a chegada e
implantação de denominações diversas, inclusive dos primeiros grupos pentecostais,
como a Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Na década de 1950, ocorre
a explosão das igrejas pentecostais. Apesar de ser possível incluir esses grupos na
percepção iconoclasta, as fontes utilizadas, por opção de recorte e interesse, estão voltadas
para os protestantes históricos.
Além da história do protestantismo e outros fatos históricos ligados à religião no
país, a segunda parte do ensaio apresenta uma reflexão sobre a noção de iconoclastia.
Nesse ponto, o espectro histórico se amplia em termos de período, o foco recai sobre o
pensamento iconoclasta, sempre tensionado com a iconofilia, e acompanha o trabalho do
historiador Alain Besançon. Com saltos e retornos, a ênfase prossegue no protestantismo,
a partir da Reforma, considerada como o início de grande ciclo iconoclasta na história do
ocidente europeu, que culmina na modernidade e contemporaneidade. A intenção é
procurar lastro histórico no pensamento protestante que talvez ressoe no Brasil, na
transição dos séculos XIX e XX. Por fim, o conceito do termo é observado também na
obra do pesquisador David Morgan (1999; 2005), que propõe deslocamentos em relação
ao trabalho de Besançon, enfatizando as disputas envolvidas em processos iconoclastas,
e levando o conceito para além de seus sentidos religiosos.
A quantidade de detalhes e fontes citadas, ainda que por vezes exaustiva, deve-se
ao fato de não haver nos catálogos pesquisados, material específico sobre iconoclastia e
protestantismo no Brasil, em uma perspectiva histórica, ou mesmo abordagem ampla
sobre usos de imagens religiosas no país. Considerou-se, portanto, que o entrelaçamento
de temas proposto neste ensaio merecia fundamentação e referências cuidadosas.
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2.3.1 Aspectos históricos: protestantes no Brasil e iconoclastia; religião no início da
República
A associação do protestantismo brasileiro a certa percepção iconoclasta passa pela
dimensão da experiência. Basta fazer uma série de visitas a templos ou trazer a memória
os já conhecidos. Talvez os templos católicos brasileiros que apareçam na imaginação de
quem invista no exercício sejam de forte influência barroca, rococó ou neoclássica – como
boa parte das igrejas apresentadas em cartões postais ou propagandas turísticas de cidades
de Norte a Sul do país. Quem não está nas cidades históricas, pode ter experimentado
templos mais recentes, em geral do início ou meados do século XX. Em geral, esses
possuem menor quantidade de informações visuais, no entanto, talvez a maioria mantenha
a abóbada pintada com histórias bíblicas, normalmente sobre a vida de Jesus; imagens
que narram a “via sacra” ao longo das paredes; uma escultura da cruz, a mesma com Jesus
ou alguma outra imagem de Cristo; uma estátua de Maria, e uma estátua do santo ou da
santa a que o templo é consagrado. No mínimo.
Tentar trazer à mente ou – no caso de visita ao local – gastar o mesmo tempo no
interior de um templo protestante brasileiro é um desafio. Com raras exceções alocadas
nas cidades mais antigas e que primeiro receberam os protestantes, os templos não
investem na presença religiosa. Para um cristão de outra cultura, talvez seja até mesmo
difícil reconhecer o local como uma igreja cristã: muitas vezes não se encontra uma cruz,
mesmo vazia, em qualquer parte destas igrejas. Não é incomum, no entanto, encontrar
trechos bíblicos pintados diretamente nas paredes ou nelas pendurados em banners, faixas
e outros tipos de recurso. Os ângulos retos dos templos nada se assemelham à riqueza de
detalhes dos locais católicos. As paredes nuas, os vidros transparentes ou fumês, sem
desenhos ou ornamentos. Essa é a descrição dominante – templos como o da Primeira
Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro (conhecida como Catedral Presbiteriana),
são exceções e tomaram as formas mais marcantes – normalmente em neoclássico ou
neogótico, já com os sufixos ‘neos’ – no final do século XIX ou início do XX.
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2.3.1.1 Templos proibidos
Os templos são apenas parte desta percepção e também podem ser explicados pelo
fato de que quando o tratado comercial entre Brasil e Inglaterra incluiu a permissão para
que ingleses em território brasileiro pudessem exercer sua fé protestante, havia uma lei
que proibia a construção de templos não-católicos no país. O artigo 5º da Constituição de
1824 versa: “A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do
Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou
particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo”66. Antes
disso, o assunto nem estava em discussão. O catolicismo romano foi a religião do Brasil
desde o período colonial até o século XIX. As invasões holandesas no nordeste do país
(1624/1630-1650) agravaram o quadro e a entrada de protestantes no Brasil foi fortemente
proibida e fiscalizada sob alegação de “alerta contra os hereges” – assim considerados
calvinistas franceses, reformados holandeses, anglicanos, protestantes alemães. Para o
historiador do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Alderi Souza de Matos67, o resultado da
vitória dos portugueses foi que “o Brasil manteve-se isolado, sendo inteiramente vedada
a entrada de protestantes”.
A chegada da família real em fuga da Europa dominada por Napoleão alterou esse
quadro. Dom João VI declarava, ainda em 1808, a abertura dos portos às nações amigas.
Em 1810, Portugal assinou com a Inglaterra os tratados de Aliança e Amizade e de
Comércio e Navegação. O artigo 12 deste último concedeu aos estrangeiros “perfeita
liberdade de consciência”, o que significava autorização para práticas de fé além do
catolicismo. No entanto, a tolerância estava acompanhada da proibição de proselitismo,
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Informações sobre esse episódio podem ser encontradas em diversos artigos, especialmente escritos por
autores confessionais. Para uma visão da história do luteranismo no Brasil: WACHHOLZ, Wilhelm.
Luteranismo
no
Brasil
–
trajetórias
e
desafios.
Disponível
em:
<http://www3.est.edu.br/publicacoes/estudos_teologicos/vol4902_2009/et2009-2a_wwachholz.pdf>.
Também aparece em: SILVA, Helio de Oliveira. A Igreja Presbiteriana do Brasil e a escravidão: breve
análise
documental.
Disponível
em:
<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/Fides_Reformata/03_IPB_Escravidao_Analise_
Documental.pdf>. Erasmo Braga cita o fato, apresentado por um lado as restrições colocadas ainda neste
período e, por outro, como as leis precisaram ser revisadas a partir das políticas de incentivo à imigração.
Também Antonio Gouvêa Mendonça cita a proibição de aparência de templos religiosas em: A república e
pluralidade religiosa no Brasil, p.147.
67
Parte da história do protestantismo no Brasil é construída em ambientes confessionais. Alderi de Souza
Matos é considerado um dos principais historiadores do protestantismo no Brasil, especialmente dentre os
que atuam no meio confessional. Sua formação acadêmica se deu em cursos de mestrado e doutorado em
Teologia nos Estados Unidos, depois de acumular no Brasil bacharelados em Teologia, Filosofia e Direito.
O acadêmico é coordenador da área de Teologia Histórica no Centro Presbiteriano Andrew Jumper e integra
o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Fonte: site oficial do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew
Jumper < http://www.mackenzie.br/teologia00.html>.
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de falar contra a religião oficial e de construir templos propriamente religiosos e usar
sinos – as capelas protestantes não poderiam ter forma de templo. Isso permitiu o
estabelecimento de uma comunidade anglicana e a construção do primeiro templo, no Rio
de Janeiro, cuja primeira pedra foi colocada em 1819. Segundo Erasmo Braga (1932,
p.50), o próprio rei, D. João VI, teria modificado o projeto afim de assegurar que o prédio
não sugerisse propósito religioso. Com a independência do Brasil, a Constituição de 1824
concede liberdade de culto aos imigrantes, ao mesmo tempo que reforça o catolicismo
como religião oficial do Império. Matos, provavelmente seguindo o trabalho de Braga,
não exagera ao afirmar que “até a Proclamação da República, os protestantes enfrentariam
sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitérios e educação”
(MATOS, s.d.). Braga afirmava que o crescimento do número de protestantes através das
imigrações gerou a necessidade de revisar ou mesmo elaborar novas leis sobre “liberdade
religiosa, casamento, registro de crianças, sepultamento em cemitérios públicos, e de
propriedade”68 (Braga, 1932, p.48). Assim, o século XIX é marcado por “um longo
esforço dos protestantes” por legalidade no Brasil. Matos afirma que foram “80 anos de
avanço lento, porém contínuo, em direção à plena tolerância”. Em 1890, um decreto do
governo republicano separou oficialmente a Igreja do Estado, o que assegurou aos
protestantes não só a expressão da fé como também a possibilidade de expansão e
‘evangelização’.
É possível que a proibição de templos religiosos nos primórdios da instalação
protestante no Brasil contribua para a simplicidade dos templos. É curioso que em tempos
recentes, tentativas de reversão desse quadro foram realizadas, em templos elaborados
construídos no início do século XX, conforme mencionado acima. A maioria das igrejas
deve ter esbarrado em outro problema para fazer e executar seus projetos de construção,
a questão financeira. Neste sentido, iniciativas recentes, como a da igreja Só o Senhor é
Deus – que construiu alguns templos em formato da “arca de Noé”69 –, e o templo em
construção da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD, com a pretensão de ser réplica
do antigo “templo de Salomão”70 podem ser consideradas tentativas de reverter o quadro
Tradução da autora. No original: “The increase of Protestants through immigration has been quite
considerable. The problems of religious freedom, marriage, registration of children, burial in public
cemeteries, and property, called for new legislation.”
69
O site oficial da denominação <www.igrejasoosenhoredeus.com.br> tem uma sessão “Templos”, cujo
conteúdo são fotos das fachadas de todos os templos existentes no Brasil e no exterior. É possível visualizar
por
região
ou
buscar
por
cidade.
No
link:
<http://www.igrejasoosenhoredeus.com.br/templos/pag_templo.php?id_templo=4868&id_regiao=1> está
a foto do templo em Maringá, no interior do Paraná, considerado a sede mundial da igreja.
70
O templo em construção possui site: <www.otemplodesalomao.com.br>, em que é possível assistir a
68
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da invisibilidade dos templos. Essa última protagonizou o provavelmente mais conhecido
ato iconoclasta no Brasil, já que ocorrido na era midiática, diante das câmeras: os chutes
arremetidos contra uma estátua de Nossa Senhora, ao vivo e em frente às câmeras, em
plena madrugada do dia da Padroeira, 12 de outubro, em 1995. O fato e seus
desenvolvimentos foram cobertos por toda a grande mídia. Em 2004, o líder da
denominação, bispo Edir Macedo, publicou em seu site pessoal nota71 em que afirma que
o autor da cena, Sergio von Helde, atuava de maneira autônoma nos Estados Unidos –
para onde foi logo após o acontecido, e não estava mais ligado à IURD. Obviamente,
muitos sentidos podem ser apreendidos desses projetos e ações, mas é possível que eles
revelem um ressentimento histórico, fruto das tensões entre grupos religiosos, que
apontam para a necessidade de afirmação da visibilidade social, ainda que conquistada a
custas de polêmicas.

2.3.1.2 Minoria: iconoclastia como distinção
É evidente que um ato como o do ex-bispo da IURD e mesmo a simplicidade dos
templos não se explica apenas pelas restrições legais sofridas pelos evangélicos há mais
de cem anos atrás. Um processo que provavelmente contribuiu para o olhar iconoclasta
protestante no Brasil, ainda ligado à história, é a constituição do grupo em relação à
maioria católica. Os protestantes parecem ter dificuldade de se perceberem como minoria,
ao mesmo tempo que facilmente percebem o catolicismo como maioria. Mesmo as
narrativas históricas atuais, como a de Matos, reforçam a relação com o catolicismo em
sua leitura e interpretação contextual. No entanto, o termo ‘minoria’ não é comumente
usado para descrever ou qualificar os protestantes. Estatisticamente é isso que os
protestantes são – mesmo após o salto quantitativo das últimas três décadas, o catolicismo
não teve alterada sua posição de igreja com maior número de fiéis72. Sugere-se, portanto,
que a constituição identitária e a formação social desse grupo tenha sido afetada pelas

construção ao vivo. O site traz informações sobre o projeto e guia o navegante que queira para fazer doações
à Igreja – a página de pagamento possibilita doar tanto para a construção quanto para outros projetos. O
templo está estimado em R$ 400 mi e, segundo o site, “os recursos para a construção do templo, virão do
povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Contudo, não são exclusivos. Todos são bem vindos para
ajudar, e poderão participar desta construção”. No último acesso realizado, no dia 23 de agosto de 2013, o
site informava que a construção está 66% concluída.
71
A nota do bispo tem por objetivo desmentir fatos que foram publicados sobre ele e a Igreja na internet.
Sobre Sergio von Helder, desmente o boato de que ele teria se convertido ao catolicismo. A nota está em:
<http://www.bispomacedo.com.br/2012/02/11/as-mentiras-da-internet/>.
72
Dados sobre religião a partir do século XX podem ser encontrados em: Decol, René. "Imigração
internacional e mudança religiosa no Brasil". Conferência Geral sobre População, Salvador, 2001.
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dinâmicas próprias de grupos minoritários. Assim sendo, é provável que a identidade do
fiel protestante brasileiro tenha se formado em relação ao catolicismo, possivelmente
assimilando características, mas na maioria das vezes negando o que pudesse parecer
similar. Era necessário distinguir. Assim, o não uso de imagens religiosas era uma forma
de negação da cultura religiosa majoritária e, portanto, de distinção; além de ser coerente
com a postura de rejeição da matriz religiosa local, fato já explorado na abordagem
histórica acima realizada.
Considerando as imagens como centrais na religiosidade brasileira, os
protestantes escolhem se relacionar com elas pela rejeição, como forma de marcar suas
diferentes propostas de práticas religiosas. O conflito em relação às imagens emerge às
vezes estrondosamente, como no fato ocorrido em 1995, às vezes sutilmente. Por
exemplo, o texto de Alderi Matos, citado acima, sobre história do protestantismo, foi
publicado em blog e provocou discussão sobre idolatria e uso de imagens por protestantes
e católicos. Em longos comentários, católicos defendem-se da acusação de idolatria e,
bem ao jeito protestante, apresentam uma série de textos bíblicos para argumentar a favor
do uso de imagens cultuais. Protestantes73, por outro lado, produzem comentários tão
longos quanto, mantendo a posição de que o catolicismo é idólatra. O curioso é que o
texto sequer menciona a questão de imagens.
O que o texto de Alderi Matos reforça é a relação entre Igreja Católica e Estado,
fazendo sempre paralelos de fatos históricos. A importância da relação com o catolicismo
não pode ser encarada como um capricho do historiador. Mesmo após a separação da
igreja e do Estado, protestantes, especialmente no interior, continuavam com dificuldades
para ter o casamento reconhecido pela sociedade local, para enterrar seus mortos, quando
não eram agredidos ou sofriam outros tipos de perseguição. Ainda em 1962, enquanto em
Recife o Setor de Responsabilidade Social da Confederação Evangélica do Brasil
realizava o evento que ficou conhecido como Conferência do Nordeste, discutindo
questões sociais e políticas do país, no interior de Minas Gerais católicos e protestantes
protagonizavam um confronto com pauladas e tiros74.
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O conflito pode ser visto em < http://maniadehistoria.wordpress.com/historia-do-protestantismo-nobrasil/>
74
O fato foi noticiado em dois jornais do Rio de Janeiro: Católicos e protestantes em conflito em
Minas. Última Hora, Rio de Janeiro, 27 de julho de 1962. p.5. E em: Batalha religiosa em Ferros. Jornal
do Brasil, Rio de Janeiro, 25 de julho de 1962. Primeiro Caderno, p.4.
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Essas tensões prosseguem em vigor, mesmo nos dias atuais, protagonizadas por
outros personagens e dividindo os protestantes75 – que mesmo em contexto de minoria,
não permaneceram unidos. Mendonça considera que o projeto de cooperação marca o
segundo período da trajetória do grupo, após a fase de implantação. É nesse período que
nasce, em 1917, a Comissão Brasileira de Cooperação, fruto da compreensão de que
unidade dos cristãos significava unidade dos protestantes. Formada por presbiterianos,
presbiterianos independentes, metodistas, congregacionais e episcopais o objetivo
principal era a produção de literatura religiosa em português. O projeto era subsidiado por
igrejas norte-americanas. Em 1934, surge a Confederação Evangélica do Brasil - CEB. O
grande nome defensor do ecumenismo é o educador Erasmo Braga. Enquanto este
militava pelo diálogo com os católicos, outros se opunham tanto ao catolicismo quanto
ao próprio Braga e seus escritos – conforme informações já referidas nos textos acima.
No entanto, conclui Mendonça, esses projetos fracassaram e as igrejas passaram a se
dedicar, individualmente e visando o próprio crescimento, à evangelização, com ênfase
na conversão individual e mudança de vida.
Para retomar o fio da história política, vale ressaltar que a separação entre Estado
e igreja é encarada positivamente pelos protestantes. Alderi Matos sugere que após longos
anos de luta, os protestantes finalmente viram algum avanço. A República também trouxe
alívio a setores da Igreja Católica, que embora reprovassem suas inspirações
“agnósticas”, saudavam a liberdade que ela trazia76. Liberdade que, para Mendonça,
As reações à recente visita do Papa Francisco ao Brasil, durante a Jornada Mundial de Juventude – JMJ,
evento internacional da Igreja Católica Romana, revelam a divisão entre os evangélicos. Houve aqueles que
cederam suas casas para hospedar os jovens participantes da Jornada, como destacou matéria da BBC
Brasil:
<
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/05/130524_fieis_outras_religioes_jornada_juventude_cq
_lgb.shtml>. A passagem do Papa pela comunidade de Manguinhos ganhou destaque na mídia pela visita
a uma igreja Assembleia de Deus (pertencente à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil CGAD), e a própria Agência Brasil de notícias publicou matéria ressaltando o encontro do líder mundial
católico com protestantes. < http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-07-25/papa-francisco-rezoucom-cristaos-evangelicos-da-assembleia-de-deus-durante-visita-manguinhos>. Por outro lado, também
chamou a atenção a atuação anticatólica em mídias sociais de líderes evangélicos, especialmente as
polêmicas levantadas pelo pastor Silas Malafaia (que se desligou da CGAD em 2010 e, desde então, tem
criticado a associação). É interessante que o tema da liberdade religiosa surja nesses momentos: ela foi um
dos argumentos usados pelo pastor para legitimar sua posição contrária ao papa, dizendo que ele era “livre
para discordar”. Fontes sobre o fato: < http://noticias.gospelmais.com.br/silas-malafaia-critica-papa-jmjbate-boca-padre-58813.html>; <http://portugues.christianpost.com/news/silas-malafaia-critica-idolatriaao-papa-vaticano-e-causa-ira-dos-catolicos-no-twitter-17625/>. Para uma abordagem reflexiva sobre
relações entre mídia, religião e política em torno da visita do Papa Francisco: <
http://midiareligiaopolitica.blogspot.co.uk/2013/07/a-jornada-mundial-da-juventude-e-visita.html>.
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Ordens religiosas no Brasil foram proibidas de receber noviços, pelo Marquês de Pombal, em 1762. Os
monastérios brasileiros eram vinculados a Portugal e, por isso, também não podiam receber candidatos aos
votos. D. Joaquim Luna, monge beneditino que escreve a história da ordem no Brasil, tece a seguinte
consideração sobre a República: “Quando menos se esperava, um acontecimento veio mudar a situação
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contribuiu com a pluralização do campo religioso no Brasil, inclusive com a possibilidade
do surgimento, mais tarde, de novos movimentos dentro do próprio catolicismo. Contudo,
a perda do status de religião oficial gerou reações por parte da Igreja.

2.3.1.3 Liberdade X Redenção: o Cristo Redentor na república secular
Um episódio que revela tanto os discursos modernizadores do catolicismo
brasileiro e sua intensão de reassegurar sua visibilidade pública quanto as acusações de
idólatra que os protestantes faziam à Igreja Católica é o processo que culminou na
inauguração do Cristo Redentor. Luciana Martins (2013, p.75) captura a relação entre
igreja e Estado intrínseca no monumento ao Cristo Redentor, da seguinte forma: “a
estátua do Cristo Redentor foi inaugurada no Rio de Janeiro em 1931, parte de uma
tentativa simbólica da Igreja reafirmar sua posição na liderança moral da nação, gerando
considerável ofensa contra os protestantes da cidade”77. A estátua pode ser compreendida
como uma das reações da Igreja Católica à República. Pesquisadores como Fonseca
(2011), Grinberg (1999) e o já citado Mendonça (2003) consideram a República e o
decreto que separa igreja e Estado como importante marco na história religiosa e política
do país, abrindo espaço para a pluralidade que compôs o campo religioso durante o século
XX e prossegue até os dias atuais.
Segundo Grinberg, a ideia original do monumento no pico do Corcovado é de um
padre jesuíta francês, Padre Bos. Nos anos 20, a iniciativa surge dentro do Círculo
Católico do Rio de Janeiro, que era uma associação leiga formada por intelectuais
católicos. Em 1916, o bispo do Rio de Janeiro, D. Sebastião Leme, escreve uma carta
pastoral que reforça as análises de que a Igreja Católica sentiu necessidade de reagir à
República e lutava, neste início de século, por manter sua visibilidade pública. O trecho
destacado por Grinberg diz: “se, de fato, não somos uma força determinante no regime
público do Brasil, é porque não temos a compreensão nítida dos nossos deveres sociais,
não cultivamos hábitos de propaganda” (A Ordem, 1921. Apud Grinberg, 1999, p.58-59).
A associação entre “hábitos de propaganda”, “deveres sociais” e “regime público” é, no
religiosa no país. Caiu em 1889 a Monarquia e com ela foi sepultado o regalismo que manietava a Igreja
no Brasil. Sucedeu-lhe então a República. E o novo regime, não obstante guiado por uma Constituição
agnóstica, deu indiretamente liberdade à Igreja, e assim as ordens religiosas puderam tomar alento e receber
vida nova”. LUNA, D. Joaquim G. de, OSB. Os monges beneditinos no Brasil: esboço histórico. Lumem
Christi: Rio de Janeiro, 1947. p.39-40.
77
Tradução livre da autora: “The statue of Christ the Redeemer was inaugurated in Rio de Janeiro in 1931,
part of a symbolic attempt by the Church to reassert its position in the moral leadership of the nation,
generating considerable outrage amongst the Protestants of the city”.
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mínimo, curiosa e pode indicar não apenas clara percepção das perdas políticas sofridas
ao deixar de ser religião oficial, como também consciência da necessidade de lutar pelo
protagonismo na reconfiguração do espaço religioso no país.
Grinberg (1999, p.59) afirma que a Igreja Católica participou da luta pela
“formação das almas” ocorrida nas primeiras décadas da República. Para ela, “o projeto
da construção da estátua do Cristo Redentor foi uma de suas frentes”. Para fundamentar
seu argumento, a autora cita a promoção do Primeiro Congresso Eucarístico Nacional,
promovido pelo então arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro, D. Sebastião Leme, no ano
de 1922 – primeiro centenário da independência, que seria fortemente festejado pelo
governo republicano.
A primeira solicitação de licença para a construção do monumento foi negada pelo
presidente Epitácio Pessoa. Grinberg percebe também, no processo de elaboração e
execução do projeto, as disputas internas da Igreja Católica quanto a forma de agir e reagir
à República. Por exemplo, o diretor da revista do movimento católico, A Ordem, Jackson
de Figueiredo, escreveu em discordância à ideia da estátua, sugerindo o embate político:
“a Igreja só será respeitada num tal país, e com a Igreja, a Nação, quando um tal país não
for mais o que é hoje, quando a Nação, que é crente na Igreja, souber ser politicamente
uma nação católica” (A Ordem, 1921, Apud GRINBERG, 1999, p.60). A proposta de
Jackson, segundo Grinberg, era a formação de um partido católico para inserção na vida
pública do país. A proposta de embate direto perdeu para outros tipos de influência, às
vezes sutis, por vezes vigorosos, como o próprio Cristo Redentor.
Em maio de 1922, o consultor geral da República deu parecer favorável à
construção da estátua – então o presidente já era Arthur Bernardes. Grinberg assinala:
“relações entre Estado republicano e Igreja Católica entravam em nova fase. Ao invés de
tornar-se um partido, no Brasil, a Igreja procura abarcar a totalidade, participar do Estado
porque se pretende nacional, sem precisar competir a nível partidário” (Grinberg, 1999,
p.61). A legitimidade para abarcar a totalidade foi construída com argumentos históricos:
a igreja participa da fundação do país, “desde a colocação da cruz na terra descoberta, a
celebração da primeira missa, o batismo da terra: Terra de Santa Cruz” (Grinberg, 1999,
p.61). Com a licença do Presidente, a iniciativa da associação leiga é encampada por D.
Sebastião Leme. Criou-se a Comissão Arquidiocesana do Monumento ao Cristo
Redentor. O desafio de levantar recursos foi respondido pelos organizadores com uma
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arrecadação de contribuições em todas as regiões do país, legitimando, assim, a
característica nacional do empreendimento.
A autocompreensão católica como maioria aparece com força nesse momento.
Nos discursos acerca do Monumento, “os termos ‘católicos’ e ‘brasileiros’ alternam-se
(...) como sinônimos”. O conceito de maioria “será usado largamente pelos católicos
como fonte de legitimação para o fortalecimento da Igreja na República”. O termo
‘maioria’ tem origem na teoria da representação política e baseia o modelo de
representação da República. Os intelectuais católicos dele se apropriam “para defender
que o público deve ser católico” – transpõem, misturam, fundem noções próprias da
política com as da religião, que tinham sido separadas recentemente e de maneira forçada,
pelo decreto de 1890. (GRINBERG, 1999, p.62)
Neste sentido, uma relação interessante entre o Cristo Redentor e a Estátua da
Liberdade emergiu na fase de elaboração do projeto. O governo brasileiro consultou
autoridades francesas sobre a Estátua da Liberdade, presenteada por este ao governo
norte-americano. Houve uma correspondência entre o ministro francês dos Negócios
Estrangeiros e o ministro brasileiro da Instrução Pública e de Belas Artes. Em uma das
cartas, o ministro francês se referia “à construção de um ‘monumento análogo’ ao da
Liberdade. Como esse decora o porto de Nova York, a ‘Figura do Redentor’ seria erigida
sobre uma montanha que domina a baía do Rio de Janeiro” (Grinberg, 1999, p.62).
Grinberg (1999, p.63) analisa a contraposição das estátuas:
À estátua da Liberdade, a Igreja Católica do Brasil contrapõe a estátua do
Cristo Redentor. À liberdade republicana a Igreja contrapõe a redenção
católica, disputando o significado de liberdade. Liberdade pública, no sentido
político, ou redenção interior, remissão de pecados? Aos valores cívicos
republicanos contrapõem-se valores religiosos, procurando fazer destes
valores nacionais. A aproximação entre Estado republicano e Igreja Católica
é sinal da cor que toma a república no Brasil a partir deste período. O contraste
entre as repúblicas francesa e brasileira é significativo. Na república brasileira,
sob Arthur Bernardes, o projeto de difusão de valores apoiado pelo Estado
promove valores católicos, religiosos, e não cívicos. Quer dizer, parece que se
houve um projeto de inclusão das massas na política, de pedagogia, nos anos
20, esse projeto foi da Igreja Católica.

O padre Assis Memória, afirma que “o Cristo dos Andes é sempre o Cristo da
Liberdade, em desmentido solene àquela estátua, que também olha para o oceano às
portas catedralescas da metrópole newyorkina”. Em depoimentos como esses é possível
perceber uma batalha de “símbolos e alegorias” entre a liberdade republicana e a liberdade
“verdadeira”, que agora está inscrita na paisagem mais conhecida e descrita do Rio de
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Janeiro – a vista do mar78. A inscrição religiosa se impõe acima de outras inscrições da
baía, acima da cidade que se coloca e cresce em meio aos morros. O antropólogo Emerson
Giumbelli percebe na construção do monumento uma associação de noções em que “a
liberdade se transfigurara então em unidade e totalidade” (Giumbelli, 2008, p.85) – que
apenas a Igreja Católica seria capaz de conseguir manter no país.
Duas qualidades do Cristo Redentor revelam seu objetivo: construção em espaço
aberto e a escala da estátua, cujas proporções seriam adequadas à cidade. Grinberg ainda
circunscreve a realização da estátua para o Rio de Janeiro no contexto da doutrina
devocional do Cristo-Rei, estimulada pelo papa Pio XI durante os anos 20. Ela salienta a
intenção de ampliar o espaço sagrado, firmando Cristo sobre as sociedades – o que parece
uma reação às novas configurações sociais e a delimitação do espaço religioso trazidas
pela modernidade. Reação essa no campo doutrinário e devocional, portanto, a partir do
espaço designado para a religião, o que lhe dá legitimidade e, possivelmente, força para
pressionar os limites do público.
A analogia entre Cristo Redentor e Estátua da Liberdade somada ao fato de o
monumento religioso ter sido feito, calculadamente, para o espaço público, a pressão dos
limites é um dos sentidos apreendidos do monumento. Vale ressaltar ainda que o Rio de
Janeiro era, àquela altura, a capital do país. Se nos EUA, nação laica com forte apego
religioso desde sua formação, a Liberdade é o valor republicano reverenciado, colocado
no centro financeiro do país, no Brasil o primeiro centenário da independência receberia
os braços abertos do Cristo, no centro político da nação. A estratégia parte do campo
religioso, proposta por leigos, cidadãos comuns, para exercer influência no político. Em
busca de um posicionamento no Estado laico, oficialmente descristianizado, a Igreja
enfatiza a diferença entre Estado e nação, opondo governo e povo. Assim, na
impossibilidade da ligação ao Estado, procura torna-se enraizadamente nacional e popular
– em sentidos obviamente ideológicos e políticos, tensionando, enfraquecendo e mesmo
confundindo os limiares do público e do privado, que grupos iluministas, politicamente
liberais, procuravam fixar no país. Se o Estado republicano era laico, a Igreja Católica
disputou a nação e, pode-se dizer, saiu vitoriosa.
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Em O Brasil dos viajantes, Ana Maria de Moraes Belluzzo observa como a paisagem da cidade do Rio
de Janeiro era construída em pinturas de viajantes. Ela identifica que predomina a perspectiva de um ponto
central da baía. BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. O Brasil dos Viajantes. São Paulo, Metalivros:
Salvador, Fundação Emílio Odebrech, 1994.
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O monumento ao Cristo Redentor evidencia ainda uma mudança significativa
dentro do próprio catolicismo brasileiro: sua modernização. Este é o argumento
desenvolvido por Giumbelli, que captura da apropriação católica da noção de maioria,
utilizada para legitimar poder político na república, uma nova estratégia de interação. Ele
cita que a Pastoral de 1890 reclamava direitos para o catolicismo em virtude do princípio
da soberania de número (GIUMBELLI, 2008, p.81). Os argumentos de legitimidade do
catolicismo são construídos modernamente: somente o cristianismo católico seria capaz
de garantir unidade e de representar totalidade na relação com a nação. O pesquisador
enfatiza a dimensão técnica e artística do monumento como reveladora de uma religião
modernizada: a art-déco, considerada de vanguarda, o uso do concreto armado, a
concepção da iluminação. Esses elementos tecnológicos teriam sido amplamente
explorados pela mídia da época. Nisto Giumbelli vê uma forte “conciliação entre
tecnologia e espiritualidade”, sugerida ainda, além dos elementos já citados, por uma das
imagens da inauguração: “enquanto aos pés do Cristo se desenrola a cerimônia religiosa,
no alto, em torno da estátua, pairam três aviões” (GIUMBELLI, 2008, p.89).
Giumbelli lembra ainda que o Manifesto Antropófago, que Oswald de Andrade
publica em 1928, faz uma alusão a um samba antigo cuja letra diz que Cristo nasceu na
Bahia, apresentando sua proposta para o modernismo brasileiro, construído pelo consumo
e transformação das heranças culturais – tanto as impostas, quanto as resistentes –
existentes no país. O argumento de Giumbelli é que “Cristo não era monopolizado pelos
católicos apóstolicos romanos” (GIUMBELLI, 2008, p.89). Para o antropólogo, o
monumento pode ser visto como sentido de ruptura da oposição entre religião e
modernidade e, nesse sentido não se coloca apenas como “afirmação do passado” em que
Igreja e Estado exerciam juntos o governo do território, mas “procura se situar no
contemporâneo” (GIUMBELLI, 2008, p.78) – através da arte, da tecnologia empregada,
e mesmo da construção argumentativa de legitimidade.
E de fato, Cristo não era um monopólio católico romano. Se, do ponto de vista das
culturas subalternizadas durante toda a construção do Brasil colônia e Império, o
cristianismo se torna convergência, aos moldes do sincretismo79, a partir do século XIX,

Giumbelli assinala como a figura do Cristo que nasce na Bahia remete a um nascimento “em meio a um
candomblé ou a uma lavagem da escadaria da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim” – ou a ambas as coisas,
poderíamos completar. As dificuldades enfrentadas e até punições a praticantes de outras religiões estimula
o hibridismo. Fonseca ressalta que, no período da República, “outras religiões, especialmente as
mediúnicas, enfrentavam em muitos locais coerções por parte do poder público, tendo suas práticas
enquadradas como crimes e encontrando dificuldades para seu pleno funcionamento” (2011, p.132).
79
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os protestantes disputam sentido, igualdades legais com o catolicismo, buscam adeptos.
Como minoria, sua luta pode ser percebida muito mais como afirmação interna do que
como real afronta ao catolicismo. Com o projeto do monumento no cume da capital
nacional não poderia ser diferente. Os protestantes reagiram ao projeto do Cristo
Redentor, sob dois principais argumentos: de um lado, um argumento político que
apontava para o monumento como um desrespeito à liberdade religiosa, inclusive com
utilização de recursos públicos, o que revelava, na ótica do grupo, clara preferência do
Estado pelo catolicismo; de outro, argumento que pode ser chamado de doutrinário, que
acusava a Igreja Católica de idólatra e o monumento de coroação de seu erro ritualteológico. O paralelismo da argumentação, política e religiosa-partidária é revelador:
enquanto o catolicismo discursava sobre maioria, representação e nação para se legitimar,
o protestantismo construía um discurso de dentro de sua própria doutrina. Essa estratégia
reforça a interpretação de que esse tipo de ação pública era mais reforço interno do grupo,
na lógica da sobrevivência de grupos minoritários.
E nem todos concordavam, mesmo dentro do grupo. O já citado Erasmo Braga foi
contra a oposição protestante ao monumento. A ação dos protestantes foi basicamente
escrever uma carta para o presidente que autorizara o projeto, Artur Bernardes. Na carta,
o argumento usado é que a estátua “infringe a liberdade de prática religiosa”. Interessante
que Martins (2013, p.75) afirma que o monumento gerou “considerável ofensa contra os
protestantes da cidade”. Em texto da publicação protestante Revista Ultimato80, o título
afirma “a forte reação protestante ao Cristo Redentor”. O texto não é assinado, compõe
as seções editorias da publicação e abre com a afirmação de que “a reação protestante
contra a construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi enérgica e imediata”. Como
fonte cita trecho de O Jornal Batista, que é o órgão oficial da Convenção Batista
Brasileira81, que em 22 de março de 1923, noticia a constituição da comissão para
execução do Cristo, seguindo o comentário: “isto será a um tempo um atestado eloquente
de idolatria da igreja de Roma e uma afronta a Deus” (Jornal O Batista apud Ultimato,
2006). Como órgão oficial da igreja, a opinião é dirigida ao público interno. E continua:
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Ultimato atualmente é uma Editora, que publica a revista de mesmo nome, além de livros. A revista
surgiu em 1968, com a publicação do tabloide Ultimato. Sem ligação a uma denominação específica, a
revista se autocaracteriza por defender “a fé evangélica”. Mais informações sobre a Editora e suas
publicações podem ser encontradas no site oficial: < http://www.ultimato.com.br/revista/quem-somos>.
81
A Convenção Batista Brasileira é uma organização de que participam, segundo o site oficial, cerca de
7000 igrejas batistas locais. A organização eclesial batista garante autonomia para cada igreja local, assim
a Convenção teria como responsabilidade cuidar “do padrão doutrinário” e do “esforço cooperativo dos
batistas do Brasil”. A organização existe desde 1907. Mais informações: <www.batistas.com>.
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“no dia em que tal crime se consumar, bom seria que todos os verdadeiros christãos no
Brasil se reunissem em culto penitencial, para pedir a Deus que não imputasse a todo o
Brasil esse grande pecado, cuja responsabilidade deve recair sobre a Igreja Catholica e
sobre os governantes (...)”. A questão aqui é livrar o país do pecado da Igreja e do
governo. Pecado que ganha status de crime, quando se quer construir argumento
referindo-se ao coletivo.
Segundo Ultimato, o monumento era chamado no meio protestante como “ídolo
do Corcovado”. O texto ainda lembra que “houve exagero dos protestantes”, mas em
seguida afirma que “até pouco tempo atrás a Igreja Católica não era cuidadosa quanto ao
uso das imagens”. E reforça, como princípio da Reforma, do culto “em espírito e em
verdade”, apresentando citações bíblicas. Cita ainda outro trecho da publicação batista,
que enfatiza as argumentações propriamente políticas dos protestantes da época: “o temor
de ser burlado o princípio da separação entre Igreja e Estado” e a contrariedade à
subvenção do Estado. Outra crítica era em relação ao levantamento de recursos para o
empreendimento, que teria levado fiéis católicos às ruas, por toda parte, para abordar os
pedestres e solicitar contribuições.
No dia 22 de novembro de 1923 foi entregue ao presidente o abaixo-assinado:
Nós, abaixo assignados, vimos respeitosamente protestar, em nome da Lei de
Deus no Decálogo e da Constituição Republicana, contra o atropelo da
liberdade religiosa, com a apropriação de dinheiro e logradouros públicos,
para colocação de symbolos religiosos, como a estátua de Christo no
Corcovado, que fere a consciência de milhares de brasileiros.

O penúltimo parágrafo do texto revela posição otimista, em relação ao grupo, e talvez
ingênua em relação aos sentidos atribuídos ao monumento: “A intransigência protestante
sem dúvida contribuiu para que o Cristo do Corcovado fosse um lugar de turismo e não
de culto, um monumento e não uma imagem”. A preocupação, aparentemente, continua
sendo a idolatria. Nenhuma palavra, na publicação de 2006, sobre os sentidos de disputa
da nação na inscrição de tamanho monumento na paisagem carioca. O texto ainda
enfatiza, ao final, uma curiosidade: o escultor do Cristo, o artista francês Paul Landowski,
também trabalhou na escultura do Muro da Reforma, monumento em praça pública da
cidade de Genebra, inaugurado em celebração ao reformador João Calvino e aos 350 anos
de fundação da Academia de Genebra. A característica do artista não era religiosa, suas
obras possuíam “uma noção de arte concebida para a cidade, a qual compreendia o sentido
da cerimônia popular e a vocação social de uma arte monumental acessível a todos”
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(GRINBERG, 1999, p.66). Sua participação nos momentos religiosos talvez revele, aqui
e lá, estratégias da religião em incorporar-se ao público no início do século XX.
No caso da reação protestante ao projeto do Cristo Redentor, é interessante
ressaltar essa dualidade em que o discurso externo enfatiza a liberdade de expressão
religiosa e o discurso interno apresenta a acusação de idolatria. Em relação à sociedade
ampla os protestantes no Brasil são minoria, com comportamentos sociais típicos desses
grupos, lutando por sobrevivência e ampliação de seus direitos e visibilidade. A forte
ênfase na idolatria reforça a percepção iconoclasta do grupo, mesmo que, por sua
dinâmica de minoria, tenha sido adotada nos discursos internos. Esse difícil equilíbrio
está nas entrelinhas da narrativa do texto de 2006, na Revista Ultimato. O texto procura
mostrar que não apenas os protestantes eram contrários ao projeto do Cristo. Mas de
dentro do próprio catolicismo havia vozes de contradição. Segundo o texto,
(...) o professor e especialista em fonética e fonologia José Oiticica, então com
41 anos, escreveu no Correio da Manhã de 17 de abril de 1926 um violento
artigo contra o projeto, concluindo-o com o apelo: “Peço-lhes por quantos
anjos há no céu que desistam da empresa começada”. Curiosamente, Oiticica
usa a mesma tese protestante com base no segundo mandamento: “Encarapitar
uma estátua divina em um monte para nesse monte adorar Deus é duplamente
contrariar o preceito do Eterno”. (ULTIMATO,2006)

No parágrafo seguinte, o texto cita que em setembro de 1923 a Liga Anticlerical teria
publicado no Rio de Janeiro um convite “a todos os elementos anticlericais da capital” –
ateus, espíritas, protestantes, teosofistas – todos estavam citados no convite para fazer
oposição à obra. No entanto, os protestantes não atenderam ao convite, sob o argumento
publicado em editorial de O Jornal Batista de que o objetivo da Liga seria “estimular o
ódio ao padre, arrazar e nada edificar” (ULTIMATO, 2006). Novamente, o equilíbrio sutil,
sustentado entre uma dura postura anti-católica interna e discurso e ações amenas (se
comparadas às falas internas) quando dirigidos a parcelas maiores da sociedade e, mesmo
internamente, combativo ao “ódio”.
Por fim, o Cristo Redentor foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931 – portanto,
pós “Revolução de 1930”. Grinberg (1999, p.67) acredita que
Talvez seja possível falar em uma estética de acúmulo de símbolos. A
inauguração foi realizada no dia 12 de outubro de 1931. O 12 de outubro é
considerado o dia do descobrimento da América. A festa de inauguração
da estátua é igualmente uma comemoração do descobrimento. Na última
semana de outubro se comemora a festa do Cristo Rei. Em 3 de outubro, o
aniversário da Revolução de 30.
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Trata-se, portanto, de uma série de significações religiosas e políticas imbricadas no
evento. A autora afirma ainda que “a inauguração do monumento tem sido vista como
parte da política de pressão e cooperação da Igreja Católica sobre o Estado” (Grinberg,
idem). Giumbelli reforça que “na solenidade no alto do Corcovado, diante de Getúlio
Vargas e de várias autoridades, os bispos católicos abençoaram a imagem proclamando
Cristo como rei e solicitando que ele salvasse o Brasil” (GIUMBELLI, 2008, p.85).
Fonseca considera esse período como neocristandade, em que uma espécie de
“concordata moral” passou a regular “as relações entre a Igreja Católica e o Estado”
(2011, p.131). Ele reforça que outras religiões, especialmente as mediúnicas, enfrentaram
no mesmo período “coerções por parte do poder público, tendo suas práticas enquadradas
como crimes” (2001, p.132). A conclusão da análise de Fonseca sobre o período é que “a
liberdade religiosa, apesar de constitucional, era incipiente” (Idem). A República que
iniciara com processos de secularização tornou-se uma composição híbrida de religião e
política, o que teria imposto barreiras aos processos secularizadores. Do ponto de vista
institucional das relações entre Igreja Católica e Estado, essa fase é interrompida com o
golpe de 1964 e o período de ditaduras no país82. No entanto, a modernização do
catolicismo garantiu que a religião se fixasse como elemento componente da nação,
conforme o processo de construção do Cristo Redentor revela. Naquele momento, isso
significava, como parte das estratégias nacionais de unidade e totalidade. Depois dele,
permanece a forte presença religiosa na cultura e na sociedade brasileira.

2.3.2 A iconoclastia enraizada em uma “história intelectual”
Se em fatos históricos dos séculos XIX e XX é possível encontrar elementos que
autorizam a atribuição de uma percepção iconoclasta aos protestantes no Brasil, um salto
histórico mais amplo pode contribuir para a compreensão da formação dessa perspectiva
no pensamento protestante. Para colocar de outra forma, o que conduz à associação entre
protestantismo no Brasil e iconoclastia? A primeira resposta para essa pergunta está na
primeira parte desse ensaio: impressões subjetivas, que podem ser capturadas em visitas
a templos protestantes ou em algum conhecimento interno do grupo, em discursos feitos
em púlpitos, em publicações internas, em comentários de internet. A segunda resposta

Fonseca defende que a aliança entre a Igreja Católica e o governo “se manteve estável até o governo
militar ir contra os direitos humanos e reprimir também ações do clero”. Nesta nova fase política do país,
a Igreja reação através de organizações como a Ação Católica, o Centro Dom Vital e a Liga Eleitoral
Católica (2011, p.133).
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possível é a história da Reforma (ou as histórias do que recebeu esse nome) e o
pensamento que a circundou, embasou e prosseguiu desenvolvendo-se. Nas palavras do
historiador francês Alain Besançon (1997), que estão no nome de seu ensaio, “uma
história intelectual da iconoclastia”.
Com o objetivo de "traçar um histórico da representação do divino", Besançon
acompanha pensadores e fatos históricos, dialogando com a arte, buscando causas
religiosas. (1997, p.9; 21). O autor esclarece que sua pesquisa é limitada à civilização
europeia, em que identifica dois grandes ciclos iconoclastas. O primeiro seria a filosofia
platônica e sua noção de que as imagens são algo menor, deteriorado, deformado das
ideas originais, ou, dito de outra forma, do ser das coisas. Por sua vez, Aristóteles oferece
ao artista alguma dignidade divina, mas é o filósofo que pode chegar à verdade e há
também, na filosofia grega, uma negatividade das aparências e a preferência do Ser, como
determinante da verdade. Assim, a própria filosofia grega seria iconoclasta.
Acompanhando em grandes saltos o ensaio de Besançon, ele enfatiza como os
cristãos herdam da própria Bíblia e, de certa forma, do judaísmo, a noção de invisibilidade
do divino. No entanto, têm que lidar com o fato, também bíblico, de o homem ser criado
à imagem e semelhança de Deus e de Cristo ser a imagem de Deus: "aquele que me viu,
viu o Pai", diz o texto sagrado, em palavras atribuídas ao próprio Messias pelo apóstolo
João (Jo 14:9). Disto nasce uma teologia da imagem, que prosseguiu na história da relação
religiosa da Europa com as imagens, às vezes de forma subterrânea, às vezes em forma
de confronto aberto. Besançon identifica o desenvolvimento de uma tensão entre
iconofilia e iconofobia no início do cristianismo, com diferentes posições entre os
primeiros padres. A primeira crise iconoclasta, em que imagens divinas são de fato
destruídas, seria a derrubada das imagens pagãs, promovida por Constantino. No entanto,
uma imagem é poupada: a do imperador. Há repercussões teológicas e, após "duas
gerações de teólogos", vence a iconofilia e, por fim, o uso das imagens integra a história
do cristianismo e acompanha a formação e consolidação da igreja cristã no Ocidente. No
entanto, o autor considera essa vitória ambígua e defende que "essa paz repousa sobre o
fato de que a Igreja latina recusou-se a encarar a imagem do mesmo ponto de vista
metafísico que a Igreja grega, e que ela a situou no mesmo terreno da retórica"
(BESANÇON, 1997, p.13). A Igreja teria percebido a capacidade das imagens em educar
e “empolgar a devoção”, ou seja, popularmente, as imagens prosseguem com alta
importância e assimilação sem, contudo, serem pensadas através da metafísica.
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O segundo grande ciclo iconoclasta, ainda seguindo o historiador, se daria no
início da modernidade, com a Reforma Protestante e, especialmente, com a iniciativa de
Calvino. A modernidade teria prosseguido e elaborado de diferentes formas a iconoclastia
– inclusive com exceções a ela – até a decomposição da figura, no movimento iniciado
por pintores como Kandinski e Malevitch. Para o presente trabalho o interesse se volta
para esse período, com recuos, porque a própria legitimidade da iconoclastia protestante
será buscada nos primeiros anos de cristianismo, no período em que se desenvolveu o
embate chamado de “a querela das imagens”.
A iconoclastia de Calvino seria composta pela confluência de duas correntes, uma
de legitimidade, que busca no passado, na tradição, sua fonte e outra que se projeta sobre
os próximos séculos. A primeira, antiga, traz dos primeiros padres, de Orígenes83,
argumentos filosóficos e teológicos para a oposição às imagens, para afastá-la para o
“infinitamente distante” e para o “infinitamente profundo”. Nas primeiras discussões
sobre as imagens, nos Pais da Igreja, o que está em questão, em relação à imagem, é o
corpo. Orígenes teria herdado uma tradição filosófica platônica, que procurava conciliar
com São Paulo. O resultado foi uma cosmologia que levaria à iconoclastia, especialmente
por dois pontos centrais. O primeiro é uma cristologia que divide Cristo entre o Verbo de
Deus, celeste, e o Cristo humanizado, corpóreo. A encarnação indica o caminho a ser
trilhado pelo homem, pela fraqueza humana, para se chegar ao conhecimento do Verbo.
Existe, então, uma distância entre o Verbo e o homem Jesus. O homem, por sua vez, não
é a imagem de Deus, é “segundo” a imagem, o que é a imagem da imagem. A única
imagem de Deus é o Filho.
O segundo ponto da cosmologia de Orígenes é uma antropologia, criada para
defender a Justiça de Deus. Os espíritos foram criados todos iguais e livres. Com a
liberdade, alguns progrediram pela imitação a Deus e outros decaíram pela negligência.
Os que estavam demasiado caídos tornaram-se demônios; os que estavam muito próximos
a Deus, tornaram-se anjos e para os demais foi feito este mundo – as hierarquias celestiais
e humanas foram criadas de acordo com a culpa de cada espírito. O castigo divino para
as almas que decaíram (embora nem tão profundamente), foi ligá-las ao corpo. A atenção
aqui deve recair sobre o fato de que os espíritos são originalmente incorpóreos. O corpo,
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Besançon observa que Orígenes e Irineu assinalam uma bifurcação nas origens cristãs: do lado de Irineu,
“se alinhará a pintura que não teme o nu, nem a familiaridade com as coisas divinas”. Dois exemplos na
pintura são o italiano Paolo Veronese e o alemão, que estudou também na Itália, Peter Paul Rubens.
(BESANÇON, 1999, p.158)
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no entanto, não é mal em si, porque foi criado por Deus. É um castigo e, para Orígenes,
isso quer dizer um meio de cura. As classes espirituais não são estanques, elas podem
“reascender na hierarquia ou afundar-se ainda mais” conforme “pratique o bem ou o mal”.
O corpo, então, é o caminho para reascender na hierarquia. A ideia, portanto, é de que “o
homem é sua alma” e o verdadeiro culto é o das almas cristãs. As estátuas e imagens
permitidas são aquelas “das virtudes que modelam a alma à imagem de Deus” – e somente
as almas são a imagem de Deus. Orígenes baseia um tipo de abordagem ao divino que se
estende pela história e por lugares cristãos84, que é oblíqua, “indireta e alusiva das coisas
santas” e aparece, por exemplo, nos “simbolistas, em todo caso os músicos”. Besançon
ainda assinala que “se há uma arte origeniana, ela visará ao espiritual, ao invisível, ao
interior, à alma” (1997, p. 158).
A segunda corrente presente em Calvino é moderna e “busca restaurar a ordem à
luz da razão” e elimina o que é “inútil, o supérfluo herdado”. Esta confluência reflete na
associação entre mística e razão, que “reforçam-se mutuamente” e, juntas, “consideram
com horror o acúmulo de blasfêmia e de idolatria que toma conta do templo papista”
(BESANÇON, 1997, p.305). Assim, busca a construção de templos limpos, transparentes
– como a própria razão passará a ser considerada na modernidade. Para trazer um paralelo,
mesmo saltando e torcendo a linearidade do tempo, como os templos protestantes foram
construídos no Brasil, sem ornamentos mas, em geral, bem iluminados. O que está em
questão em Calvino e em sua posição sobre imagens é a cisão com o catolicismo romano.
A estratégia para rechaçar a autoridade papal, que é constituída pela tradição, é buscar na
própria tradição algo que legitime a argumentação, por isso os primeiros padres são
retomados e, neste caso, especialmente os que falaram contra o uso de imagens85.
Mesmo o caráter didático, que vencera os iconoclastas no passado,
especialmente nos Concílios dos primeiros séculos, e ainda estava em vigor,
é refutado. A argumentação de Calvino é de que “Deus não se mostra por
simulacros, mas por sua própria palavra” e que “afirmar que as imagens
servem de livros para o ignorante bem revela a omissão da Igreja encarregada
de transmitir essa palavra” (BESANÇON, 1997, p.303).
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A abordagem mais direta, que remete a Irineu, se deve a sua valorização do corpo, da história, da
semelhança entre o homem e o Filho divino, Cristo. Besançon afirma que “o mundo iriniano é um mundo
concreto, carnal (...) seu Criador, sem deixar de conservar todos os atributos de transcendência, é familiar”
(1999, p.149). E ainda, em Irineu, “o mundo é uma imagem, o homem é uma imagem. Basta um ato de
graça para que a semelhança também seja atingida” (1999, p.150).
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Um excelente texto sobre o tema da iconoclastia, que cita decisões de Concílios e apresenta fatos
históricos integra a pesquisa de Alberto Klein, em Imagens de culto e imagens da mídia: interferências
midiáticas no cenário religioso. Porto Alegre: Sulina, 2006. Em inglês, uma referência do tema é Hans
Belting, em Likeness and presence: a history of the image before the era of art. Chicago, London: The
University of Chicago Press, 1994.
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Este trecho é interessante porque revela o que é oferecido pelo protestantismo, às
vezes claramente, às vezes de modo sutil, para ocupar o lugar das imagens: a Palavra,
como texto sagrado, a Bíblia. Em síntese histórica sobre a questão protestante com as
imagens, Alberto Klein (2006, p.64) percebe que havia em movimentos de reforma, uma
preocupação “em denunciar a imagem como uma mentira, uma espécie de falácia
semiótica que iludia o homem ao borrar os limites entre o objeto representado e o signo
material”. A imagem, portanto, confundia enquanto a palavra teria o potencial de
distinguir os limites.
Contudo, Calvino não proibiu a imagem. O que estava terminantemente proibido
era a pretensão de representar o divino. Os artistas, no entanto, podiam exercer seu
talento, que era compreendido como dom de Deus. Mas o alvo deste dom deveria ser “a
história, a paisagem ou o retrato: isso é útil e de qualquer modo agradável” (BESANÇON,
1997, p.304), novamente uma alusão ao divino indireta, oblíqua, que ressoa a Orígenes.
Mas as imagens não deveriam estar no templo. Assim, em Calvino, a arte era levada a
outro lugar, um espaço subalterno. Não estaria mais nas esferas mais elevadas, da
santificação, do divino, da vida da igreja. Ela aplicava-se ao ornamento e ao prazer, “à
recreação honesta”. Não seria proibida porque a pintura era um dom divino. Abriu-se,
então, espaço para a reprodução de paisagens, naturezas-mortas, rostos dos donos da
casa86: “o espírito calvinista (...) deixa a luz icônica banhar as imagens seculares”
(BESANÇON, 1997, p.306).
A pesquisa de Besançon não encontra, depois de Calvino, muitos textos que tratem
diretamente da representação do divino. Segundo o autor, ainda é possível encontrar
alguma coisa no mundo barroco mediterrâneo, “mas nas áreas onde de fato se constitui o
pensamento moderno o problema parece desaparecer” (BESANÇON, 1997, p.308). Uma
possível resposta a esse desaparecimento está no próprio desenvolvimento do texto, ao
escolher Kant como um pensador que contribui com a iconoclastia moderna: o belo e
qualquer qualificação do real é deslocada, no pensamento moderno, para o sujeito. Ou
seja, já não estão em questão as imagens em si, se ou o que elas representam. A
experiência estética, em Kant, é subjetiva porque não pode ser demonstrada com
evidências para os outros: “não existe prova empírica” (BESANÇON, 1997, p.314) e,
portanto, é desvalorizada porque não pode ser colocada em termos objetivos. No entanto,

Esses elementos seriam, segundo Besançon (2007), o programa da pintura holandesa – embora com
certo “restabelecimento do sagrado subjacente” (p.306)
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a iconoclastia de Kant se mostra em sua noção de sublime. Este é superior ao belo
precisamente porque está relacionado às ideias da razão. “A experiência do sublime é
uma experiência do divino nos limites da religião kantiana”, explica Besançon (1997,
p.320). Isto porque o sublime ‘fulmina’ a vida para em seguida trazê-la de volta, com
mais força. No entanto, por ser uma experiência que retira os limites da imaginação e
transporta para além do sensível, “O sublime verdadeiro expulsa a imagem” (Idem,
p.326). A escolha do autor de apresentar Calvino e Kant agrupados (junto a Pascal) é a
percepção de motivos da iconoclastia moderna, são pensadores que estão “na confluência
de um movimento intelectual, de uma corrente ‘social’ e, enfim, de uma atitude religiosa”
(Idem). Seria por moral religiosa que Kant recusa a “orgia iluminista das representações
sensíveis” (Idem, p.328).
Besançon segue o caminho da história narrada em seu ensaio, passando por Hegel,
sobre quem elabora uma afirmação forte, dizendo que ele rejeita o mundo, “que proclama
em alta voz a glória do Criador – e que, desde Agostinho, fundava o triângulo da
representação sobre o qual se assenta e se renova sem cessar a arte da Europa” (1997,
p.358). O “triângulo” em questão é Deus, o Homem, o Mundo. O que Besançon assinala
como “rejeição” seria o lugar inicial que a filosofia de Hegel destina à natureza, a ser
superada em direção ao Espírito. No entanto, a dialética hegeliana não permitiria
exatamente uma rejeição, um lançar fora, mas inclui todo o real no desenvolvimento do
sistema. Besançon reconhece que Hegel “recapitula com uma autoridade e uma
sagacidade incomparáveis a história integral da imagem divina, desde suas origens, e
porque a situa no centro de toda a reflexão sobre a história da arte e sobre a estética
filosófica” (1997, p.15). O historiador percebe, contudo, na superação da arte em direção
à filosofia “uma espécie de iconoclastia a contragosto” (1997, p.15). Então, por um lado,
“a arte tem em comum com a religião e a filosofia” – que são os mais altos graus de
racionalidade – “o seu objetivo final, que é a expressão e a revelação do divino”; por outro
lado, o seu valor está especialmente no fato de que na “arte bela”, “o objeto deixa de ser
uma realidade exterior e independente porque é a manifestação do conceito, ou seja, da
própria subjectividade; o sujeito deixa de contrapor-se ao objeto e realiza-se nele
constituindo com ele um todo” (Abbagnano, 2000, p.99). Portanto, o argumento de
Besançon pode ser compreendido no sentido de que em Hegel não é a arte em si que está
em questão, mas a sua conformação ao conceito.
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O século XIX teria que lidar, seguindo o raciocínio de Bensançon, com a herança
iconoclasta de Kant e de Hegel. O primeiro seria um iconoclasta formal, para quem “a
imagem é indigna da majestade divina”. O segundo, seria um iconoclasta prático, no
modo gnóstico: “Deus escapa à imagem e a imagem nos escapa” (Idem, p.359). O autor
ainda analisa o que chama de “exceção francesa” e a arte desenvolvida em países de
herança cristã não latina, como a Inglaterra, a Alemanha e a Holanda. Esses tópicos
abarcam em grande medida os tempos modernos, no entanto, tratam de realidades mais
específicas em termos geográficos e de contexto cultural e para as questões do presente
trabalho interessa pensar em algumas características gerais da iconoclastia moderna.
A história da iconoclastia narrada por Besançon é guiada, como o próprio autor
esclarece, principalmente pela imagem e representação do divino. Contudo, um segundo
guia, em relação ao primeiro, aparece com constância e ênfase: a natureza, o que ela
significa, que lugar ocupa. Na ruptura moderna, ambos os guias se deslocam para o
sujeito, cuja interioridade quebra as formas do objeto e impossibilita a representação
divina objetiva; ou, ao contrário, porque Deus é afastado cada vez para mais longe, divino
e natureza perdem sentido e se quebram, retidos nas interpretações do sujeito. Nas
conclusões, o autor observa que a iconoclastia geralmente nasce das elites e com
intenções ortodoxas. Afirma que “o povo tende para a idolatria” (Idem, p.609). No
entanto, a imagem divina se fixa e prospera em meio ao cristianismo e com a aprovação
de todos – populares, clero, doutos, santos. Para que isso ocorresse desta forma, foram
necessárias circunstâncias que só se encontram no ocidente latino da Europa. Uma delas
é um tipo de atitude para com as coisas que as coloca em uma posição indeterminada:
elas nem são inteiramente divinas, nem são desertadas pelo divino. A ciência moderna,
no entanto, rompe essa harmonia, o divino deixa de ser percebido na natureza e a ideia
do divino, ou a “Ideia divina” é esvaziada de toda ligação com o homem ou com o cosmos.
A contemplação da natureza só é válida com finalidade descritiva-analítica. O
abstracionismo, o hiper-realismo são expressões que procuram, de maneiras diferentes,
revogar a análise. O primeiro, através da quebra das formas analisáveis e o segundo
através de uma quase sobreposição que desvaloriza a realidade, desrealiza pela imitação,
produzindo uma versão “apavorante” do mundo, “porque a natureza volta como
‘aparição’, como o espectro de um assassinado”. Nelas, a “graça” existente na natureza,
“parece ter se retirado para sempre” (Idem, p.614).
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Finalmente, no contemporâneo, profano e sagrado estão dissociados. O sagrado
só pode ser encontrado individualmente, pertencente ao artista, sem busca de base social
– como Besançon percebe na iconoclastia de Kant e de Calvino. Assim, é muito comum
que o artista do sagrado recorra à abstração. Para o autor isto é porque “a revolução do
‘sem-objeto’ levou a um afastamento tanto da imagem pagã quanto da imagem cristã” e
o caminho de aproximação está barrado, “a imagem aspira ao sagrado, mas o sagrado está
encerrado no sem-imagem” (Idem, p.65).

2.3.3 Iconoclastia como discurso e poder: “os bíblias”, “os idólatras”
O norte-americano David Morgan, cuja pesquisa analisa imagens usadas na
devoção popular nos Estados Unidos durante os séculos XIX e XX, considera o trabalho
de Besançon uma genealogia intelectual, mais do que uma historiografia. Para Morgan, a
pesquisa apresenta a longa história das ideias da visualização divina entre Platão e os
críticos modernos, uma crônica dos maiores pensadores que têm desconfiado das
imagens, da Grécia antiga à Europa moderna. Esta genealogia do Ocidente culmina na
modernidade e, ainda para Morgan, as considerações do historiador revelam a
qualificação da modernidade como pós-religiosa e secular. A tese do livro, então, seria
que a iconoclastia se dá em muitas formas – pagã, judaica, cristã, muçulmana, e secular
– mas é sempre religiosa de uma maneira ou de outra.
A crítica de Morgan é que o ensaio ignora as imagens e a devoção populares, e
mantém seu trabalho centrado nos grandes pensadores, em diálogo com a história da “arte
fina”. “Esta é uma tese fascinante e perspicaz”, diz Morgan, mas o livro “padece” de sua
abordagem ao tema porque mapeia o crescimento do aniconismo filosófico de Pascal a
Kant, a Hegel e à pintura abstrata, e ignora o crescimento de aparições marianas,
peregrinações de massa, produção massiva de imagens religiosas, e a explosão da piedade
visual protestante durante os últimos dois séculos (MORGAN, 2005, p.145). Esta posição
de Besançon contrastaria fortemente com seu próprio tratamento do mundo antigo e
medieval, onde ele discerne a tensão e ambivalência de duas sensibilidades, icônica e
anicônica. Já a partir do período moderno, o historiador reafirma a secularização do
mundo e percebe a religião institucional como mero vestígio, considerando anacrônica a
arte religiosa moderna. Morgan ainda questiona se os filósofos escolhidos por Besançon
– Calvino, que reafirma o aniconismo patrístico, e os filósofos subsequentes, Pascal, Kant
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e Hegel – realmente são os escritores do código moderno e, então, se a visualidade estaria
de fato perdida.
A tensão que parece haver entre os dois autores provém, em parte, de suas
diferentes perspectivas. Para Morgan, a argumentação iconoclasta é uma questão da
relação com a verdade: “(...) as imagens falham em dizer a verdade”87 (MORGAN, 2005,
p145, tradução nossa). Esta seria a afirmação abrangente na história da iconoclastia, feita
em casos históricos diversos e numerosos, por pessoas de muito diferentes religiões e
filiações filosóficas. A imagem como incapaz de verdade está paradigmaticamente na
história do Ocidente, com a recusa de Platão a permitir “fazedores de imagens” na
república ideal. O trabalho de Besançon procuraria contar a história a partir deste ponto,
buscando em pensadores e filósofos ao longo dos séculos as argumentações iconoclastas
e iconófilas. O trabalho deste é no campo da construção de pensamentos em cada período
e contexto histórico. Já Morgan trabalha com a cultura material e sua pesquisa procura
mapear os usos de imagens devocionais nas práticas religiosas concretas. Ao encontrar
imagens religiosas em abundância, sua pesquisa tensiona as noções de modernidade como
antirreligiosa e como iconoclasta. O autor ainda percebe como os movimentos
iconoclastas da arte moderna foram assimilados pela cultura e pelas instituições, através
do valor que possuem de exibição, nos museus; de comercialização, no mercado da arte;
integrando já a história da arte. A potência iconoclasta que talvez estivesse em vigor no
período desses movimentos, torna-se mais um tópico nos livros de história, uma sala de
museu – dentre outras tantas.
Nos trabalhos de Morgan e especialmente seu texto em que aborda diretamente a
questão da iconoclastia é possível perceber ainda uma leitura da iconoclastia mais
próxima da política, do poder, do que propriamente da religião. Para este autor, a
iconoclastia é uma disposição filosófica que mantém a alteridade metafísica e invisível
do que é real em última instância. Com isto ele quer dizer “na noção de Platão de o Bem,
o Judeu compreende de Deus, o cristão influenciado pelo platonismo vê de Deus o Pai, a
filosofia de Kant da coisa-em-si, ou a teoria de Hegel da evolução pós-religiosa, pósartística da Mente”88 (MORGAN, 2005, p.145, tradução nossa). Há, portanto, na
iconoclastia algo relacionado à transição de paradigmas. O que é verdadeiramente real

Tradução da autora. No original: “(...) the images fail to tell the truth”.
Tradução da autora. No original: “(…) wheter it is Plato’s notion of the Good, the Jewish understanding
of God, the Platonist-influenced Christian view of God the Father, Kant’s philosophy of the thing-in-itself,
or Hegel’s theory of the postreligious, postartistic evolution of Mind”.
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não pode ser feito visível sem perder sua reivindicação de ser o mais definitivo, o último.
Quando há uma exceção a esta regra, como na ideia cristã de encarnação, o resultado é
uma história de debate filosófico intenso e disputa política. Ou seja, por mais que haja
uma causa religiosa, a disputa é, também, uma questão de poder.
O argumento genérico de Morgan, apresentado logo no início do texto é que
“quando um ídolo cai, seu lugar não permanece vago. Um rival é muitas vezes
rapidamente construído”89 (MORGAN, 2005, p.115, tradução nossa). Adiante, o autor
adverte que a iconoclastia é uma estratégia de recolocação e não uma purificação de
imagens e que, portanto, deve-se desconfiar de culturas e grupos que se dizem abster
radicalmente delas. A dinâmica camuflada na iconoclastia é a substituição: os que se
expressam pelo desdém a imagens visuais e procuram proibi-las sob o argumento da
idolatria – e aqui o autor inclui os protestantes -, colocam em seu lugar formas alternativas
de cultura material, construindo uma forma diferente de iconicidade. Protestantes, por
exemplo, prendem-se a suas bíblias, enquanto Judeus, genericamente, fixam partes das
escrituras em suas portas. Nesses casos, o texto é a expressão material da verdade revelada
que requer reverência como presença física do sagrado. O tratamento inapropriado do
texto é desrespeito pelo seu autor. Morgan ressalta o quanto isso é similar ao que a
iconologia bizantina diz do ícone: veneração ou desonra da imagem santa passa
diretamente para o protótipo (Idem, p.117).
Além da substituição, outra caracterização da iconoclastia é como parte do
processo de construção de um “dentro” e de um “fora”. Para o autor, a religião possui
uma história de rivalidades culturais, se constituindo em um meio pelo qual um grupo
define-se e mantem-se em relação a outro. Na civilização Ocidental este limiar
frequentemente se configura através das imagens, ou seja, na determinação das ‘nossas’
imagens e das imagens ‘deles’ ou da ‘nossa’ anulação de imagens e da superabundância
dos ídolos ‘deles’. Essa dinâmica pressupõe um emparelhamento entre idolatria e
iconoclastia que aparece em diversas formas, e com peculiaridades, na história da religião.
Morgan cita vários exemplos, dos quais destacam-se três, mais próximos da realidade
brasileira ou do percurso traçado nesta pesquisa: iconoclastia bizantina X ícones
ortodoxos; protestantismo X catolicismo; e o secular iluminismo X ortodoxia religiosa.

Tradução da autora. No original: “When an idol falls, its place does not remain vacant. A rival is often
quickly erected.”
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Uma vez destacadas essas considerações de Morgan sobre a iconoclastia, que são
sua dinâmica de substituição e sua implicação na distinção de um grupo, é interessante
trazer novamente fatos da história religiosa do Brasil. Como primeiro ponto coloca-se a
acusação que protestantes brasileiros faziam ao catolicismo como idólatra, o que se
evidencia no episódio do Cristo Redentor. Trata-se, precisamente, da construção do outro,
a que Morgan se refere. O autor afirma que a “iconoclastia pressupõe idolatria”90, (Idem,
p.117, tradução nossa) e que os iconoclastas precisam construir um outro para destruir. É
a forma de delimitar o dentro, o nós sem imagens, em contraste com o outro, idólatra. A
peculiaridade do caso brasileiro é o fato do protestantismo ser minoria e não atrelado ao
Estado. Fonseca observa que, se por um lado o catolicismo brasileiro pode usar suas
experiências na Europa para lidar tanto com protestantes quanto com o mundo moderno
secularizado, os protestantes brasileiros não tinham modelos a que se referir. Ele chega
ao Brasil, originário dos Estados Unidos, cuja história religiosa e política é diferente da
realidade encontrada no país de destino (FONSECA, 2011, p.132). Portanto, um frágil
exemplo, em que as relações entre religião, Estado e sociedade se configuram de maneira
muito diferente da realidade brasileira. Por este fato, a acusação de idolatria
possivelmente implicasse mais em um discurso de distinção, direcionado internamente, e
menos em um discurso aberto ao confronto público. No contexto brasileiro, a iconoclastia
deve ter se realizado em ambientes privados, possivelmente com a exigência ou forte
conselho de que ‘convertidos’ do catolicismo retirassem de suas casas símbolos como
estátuas, altares, imagens.
A construção do “catolicismo idólatra” no Brasil se apoia sobre a história,
lembrada nos exemplos que Morgan oferece, de oposição entre católicos e protestantes,
desde os tempos das reformas. O caso brasileiro possui esse eco histórico dos conflitos
medievais-quase-modernos, na época da própria construção identitária, doutrinária,
teológica e, sempre, diferencial, do que é ser protestante. Aqui, no entanto, o ressoar claro
é contido no grupo, enquanto camufla-se em exigência de direitos, na liberdade de
expressão religiosa, quando precisa atuar no espaço público. Ao menos é o que pode ser
apreendido da reação protestante ao Cristo Redentor e nos tons díspares de O Jornal
Batista e da carta entregue ao Presidente da República.
O segundo ponto, que se refere à substituição, é a associação entre Bíblia e
evangélicos no Brasil. A Bíblia é o objeto sagrado, ou como Morgan prefere, “forma
90
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alternativa de cultura material”, oferecido no lugar das imagens. Novamente, há um lastro
histórico, o mesmo eco da oposição entre catolicismo e protestantismo nas origens dos
conflitos, em que a Bíblia é fundamental na argumentação protestante. No Brasil, era
comum que os próprios evangélicos fossem chamados de “os bíblias”. O crente
empunhava sua Bíblia a caminho da igreja e esse comportamento frequentemente era
estimulado pela liderança eclesiástica. Os missionários empenhavam-se em ensinar as
pessoas a ler, para que pudessem habituar-se à leitura bíblica. As narrativas de pessoas
que conseguem apenas ler sua Bíblia e nada mais é comum no meio evangélico – em
geral, alfabetizadas já na fase adulta, não conseguiam identificar outra tipografia além
daquela utilizada nas impressões do livro. A relação de protestantes com a Bíblia é tal
que Alberto Klein (2006, p.222) fala em substituição de idolatria por textolatria, de forma
que “a verdade não podia ser expressa fora dos textos sagrados”. Para o pesquisador, essa
operação foi uma forma de aprisionamento de “Deus à palavra, de maneira que a
participação religiosa só se pudesse realizar através da Bíblia”.
A simbologia protestante ao redor da Bíblia aparece no debate ocorrido durante a
Constituinte de 1987 que, assim como o Cristo Redentor, insere-se no espaço público e
revela tanto a importância do “livro sagrado” como figura plena de significado quanto a
oposição dela a imagens católicas. A pesquisa de Douglas Pinheiro investiga relações
entre direito, Estado e religião durante a Constituinte, sob o argumento de que ali se
lançam os fundamentos do que mais tarde será a bancada evangélica. Seu trabalho inicia
com o episódio da Bíblia no plenário. O constituinte Antônio de Jesus, pastor da
Assembleia de Deus, propôs uma emenda, que depois foi agregada ao Regimento Interno,
artigo 36: “A Bíblia Sagrada deverá ficar, sobre a mesa da Assembleia Nacional
Constituinte, à disposição de quem dela quiser fazer uso”. De falas e discursos, Pinheiro
deduz que o relator, Fernando Henrique Cardoso, teria questionado a proposta, sob o
argumento da laicidade do Estado. Outro constituinte assembleiano, Manoel Moreira,
aponta que o recinto já abrigava um símbolo religioso, o crucifixo. Cardoso, então, acolhe
a proposta, que é aprovada, e a Bíblia permanece presente no plenário da ANC.
Parte da história da introdução do protestantismo no Brasil está no trabalho dos
chamados colportores, que eram homens que andavam ou cavalgavam pelo país vendendo
Bíblias e outras publicações evangélicas. A Bíblia, portanto, provavelmente é
reconhecida como um símbolo protestante desde meados para o fim do século XIX. Uma
reação católica a este símbolo é iconoclasta. Quem frequenta o ambiente evangélico
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histórico certamente já ouviu sobre as chamadas “queimas de Bíblias” em lugares
variados do país. O município de Astorga, no interior do Paraná, exibia na praça em frente
à igreja católica, um monumento à Bíblia, em memória à queima de bíblias ocorrida na
cidade91. Décadas depois do ocorrido, um vereador da Igreja Presbiteriana local teria
conseguido aprovar a execução do projeto. No entanto, não é fácil encontrar, mesmo na
Internet, imagens ou informações sobre tal monumento. É mais fácil encontrar duas outras
referências a bíblias queimadas em duas cidades diferentes do país. A primeira está no
blogsite “Palavra Prudente”, de autoria de um missionário e pastor Batista, que utiliza o
blog, segundo o texto sobre “quem somos”, para contribuir com a instrução doutrinária
das cinco igrejas que ajudou a fundar. A informação sobre a queima de Bíblias em
Catanduva é oferecida em um texto intitulado “O catolicismo romano”, que cita uma série
de fontes para a defesa do anticatolicismo92. O texto apresenta diversos fatos, entre eles
algumas poucas linhas sobre a visita do próprio pastor à cidade de Catanduva, onde uma
senhora da igreja, ex-freira católica, narrava “como viu e participou da queima de Bíblias
em duas grandes fogueiras acendidas por sacerdotes católicos”. A outra fonte é texto de
Gilberto Freyre, atualmente disponível no site-projeto Biblioteca Virtual Gilberto Freyre,
e originalmente publicado em O Jornal, em 1943, em que o sociólogo cita uma queima
de Bíblias ocorrida em Recife. Sob o título “Antecipações”, o texto abre com a seguinte
frase: “Quando eu era menino ouvi mais de uma vez comentar-se o ‘queima de Biblias’:
ocorrencia no Recife dos principios de século XX”. Adiante, ele cita o nome do padre
autor da queima, que seria um “pobre fradinho italiano da roça por nós próprios
considerado amatutado e arcaico”. É possível que, se nas cidades maiores, esses atos eram
mais velados e as disputas entre católicos e protestantes muitas vezes eram realizadas em
páginas de jornais e publicações, no interior os conflitos tomassem proporções mais
agressivas. Até pela escala: a queima de algumas bíblias em um pátio de uma das muitas
igrejas de uma cidade do tamanho do Recife é menos significativa do que o mesmo
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Não foi possível encontrar documentos ou informações sobre esse monumento. A informação
apresentada no texto tem origem na experiência pessoal da autora, que morou na referida cidade durante os
anos de 1988 a 1993, e ouvia histórias sobre o episódio. Queimas de Bíblias são citadas por Fonseca (2011,
p.67), em lista de ações contra a presença protestante no Brasil: “Tem início, então, uma série de sanções à
presença do missionário” – falando sobre o escocês Robert Kalley – “alimentadas pela pressão do Núncio
católico e de ataques aos protestantes, como apedrejamento e interdição de locais de culto; colocação de
sabão e excremento em suas portas; problemas com batismos, enterros e casamentos; impostos para
vendedores de bíblias – as quais eram queimadas em praça pública – e a prisão de fiéis ou seguidores”.
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O trecho: “ao falar da Inquisição, podemos dizer que o holocausto de Hitler, ao matar seis milhões de
Judeus, foi quase insignificante perto desse” não deixa dúvidas sobre a perspectiva que o missionário
procura transmitir sobre a Igreja Católica.
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número de bíblias queimadas pelo único padre que morava em uma pequena vila, como
deveria ser Astorga na época do ocorrido.
A lógica de substituição das imagens pela Bíblia foi compreendida pelo
catolicismo, que reagiu, pontualmente, agredindo o ícone protestante. Interessante que
especialmente na segunda metade do século XX, monumentos à Bíblia proliferaram pelo
país, como aponta a tese de Cesar Alberto Raquetat sobre laicidade no Brasil. O
pesquisador reforça que
(...) a ereção desses monumentos é uma estratégia de apropriação do espaço
público urbano com a finalidade de afirmar e fortalecer determinada
identidade religiosa. É um modo de marcar e deixar vestígio, no espaço
público, que exterioriza os anseios e os ideais de um grupo social específico.
Desse modo, monumentos dessa natureza não são apenas objetos estéticos,
mas também são intencionalmente dotados de um sentido
político.(RAQUETAT, 2012, p.250)

Os evangélicos se apropriaram da estratégia de inscrição no espaço público. Raquetat cita
ainda aprovações da obrigatoriedade da presença da Bíblia em casas legislativas, que
contribui com o aumento da presença do símbolo religioso em espaços públicos. Estes
fatos talvez mostrem que, se na República protestantes defendiam a liberdade de
expressão religiosa e o Estado laico, na atualidade, evangélicos disputam os espaços
públicos. “Os evangélicos que historicamente mostraram-se contrários à representação
material do divino, voltam-se agora para a utilização de objetos e simbologias que
expressem suas crenças”, observa Raquetat, destacando o “aspecto iconônico” dos
monumentos à Bíblia (RAQUETAT, 2012, p.256).
Esses fatos brasileiros reforçam o argumento de Morgan de que a iconoclastia é
uma posição assumida em disputas de poder. Não é de se espantar que os relatos de
queimas de bíblias sejam do início do século XX: o protestantismo passa a ser uma
ameaça quando a Igreja perde o Estado, quando está fragilizada. Até então, não havia
muito a que temer. Mas com o status de igualdade a todas as religiões, insinua-se um
contexto de disputa.
Ainda no solo latino-americano, a iconoclastia protagonizada pelo catolicismo é
antiga e foi agressiva na colonização espanhola da américa andina. A campanha realizada
para localizar e extirpar práticas idólatras foi movida pela percepção de que o cristianismo
se limitava à superfície da vida andina, tinha falhado em aprofundar raízes. A idolatria
não era, no entanto, afirmada pelo uso devocional de qualquer imagem – como acontecerá
com os protestantes em relação ao catolicismo -, mas era definida como qualquer coisa
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que não se encaixasse na ortodoxia cristã. Sob o argumento da ortodoxia, então, operouse a substituição no Estado colonial espanhol: o cristianismo mapeou o catolicismo
colonial sobre o precursor indígena. Um marco dessa estratégia é a celebração de Corpus
Christi no solstício de verão, recolocando o rito cristão no lugar da divindade solar Inca.
Ao criar essa substituição através da subordinação, o rito de Corpus Christi preservou um
sentido pré-cristão. E isto ainda permitiu à nobreza Inca reassegurar seu lugar na
hierarquia nativa dos sujeitos coloniais93. Outra estratégia foi a construção de igrejas
como complemento à iconoclastia: muitas vezes essas construções foram edificadas no
mesmo lugar ou perto de lugares sagrados para os andinos – como substitutos a eles.
Morgan utiliza o exemplo da américa andina para mostrar que o estudo da história
da iconoclastia no Cristianismo tem se baseado nas investigações da controvérsia
iconoclasta bizantina e da destruição e proibição da arte nas igrejas no protestantismo
europeu e americano durante os séculos XVI e XVII. No entanto, o autor argumenta que
há muito mais histórias de iconoclastia e iconofobia no cristianismo. Uma percepção
sobre os fatos da américa andina novamente dialogam com o Brasil. Morgan utiliza o
trabalho do historiador Kenneth Mills94 que, ao examinar a cultura da religião andina se
recusa a contar uma história de pura opressão. Ao contrário, busca evidências que
permitem perceber resistência, falhas das autoridades cristãs em eliminar a religião
precursora e o desenvolvimento de práticas sincréticas. Mills destaca a tenacidade e
flexibilidade da religião andina diante de seus perseguidores. Assim, o historiador retrata
a religião como um conjunto complexo de práticas e relações sociais que incluem as
experiências daqueles que buscam proteção, fecundidade e conforto em suas tradições
antigas, aqueles que entrelaçam essas tradições com os modos do novo Deus dos
colonizadores; daqueles que conscientemente rejeitam o novo em favor da renovada
experiência do antigo; e daqueles que poderiam convencer seus acusadores coloniais a
abandonarem a fé antiga e aceitar a nova. Em outras palavras, religião é sobre assistência,
resistência, sobrevivência e dominação.
O missionário protestante, da Igreja Menonita do Canadá, John Peters morou de
1958 a 1967 entre uma tribo yanomani e relatou suas experiências em duas publicações
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Sobre isso, uma referência é o livro: GRUZINSKI, Serge. Images at War: Mexico from Columbus to
Blade Runner (1492-2019) Durham, NC: Duke University Press, 2001. Outras referências sobre essa
questão são: DEAN, Carolyn. Inka bodies and the body of Christ. Durham and London: Duke University
Press, 1999.
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Morgan baseia-a no trabalho de Mills publicado em: MILSS, Kenneth. Idolatry and the body of Christ:
corpus Christi in Colonial Cuzco, Peru. Duham: Duke University Press, 1999.
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de cunho antropológico. Algumas de suas observações sobre a relação dos nativos com a
religião cristã, já de meados do século XX para frente, vão ao encontro do que Mills
encontra na américa andina nos tempos da colonização. Peters descreve a resistência ao
cristianismo, apesar da tribo ter aceitado e conviver bem com a presença de missionários
entre eles. Segundo o missionário-antropólogo é comum que nativos convertidos em
pouco tempo retomem suas práticas relativas aos espíritos da floresta, às vezes
concebendo Jesus e Deus como espíritos adicionais aos que já conheciam antes da
presença missionária, outras vezes mudando determinadas práticas, como o tratamento
dado à mulher, e mantendo outras, como a festividade Yãimo, de honra a parentes mortos,
e que envolve um tipo alucinógeno de bebida e práticas rituais com as cinzas dos mortos
a quem a festa é dedicada – atitudes totalmente inadequadas aos padrões morais e
comportamentais dos missionários (Peters, 1998, p.203-205). Segundo Peters, alguns
desses ‘brancos cristãos’ compreendiam que não podiam ser contrários à participação dos
convertidos, já que a festividade estava diretamente ligada a vida comunitária do grupo.
De qualquer forma, o novo conteúdo religioso não é rejeitado nem assimilado em sua
totalidade, é modificado, adaptado à tradição, hibridizado.
Estas não são as únicas semelhanças. Os processos que culminaram no sincretismo
religioso brasileiro, em que influências das religiões dos escravos e de religiões indígenas
foram assimiladas pelo catolicismo, podem ser percebidos como resistência dos
colonizados. O hibridismo religioso no Brasil é generoso, pode ser encontrado em todos
os grupos - se considerarmos os fundamentalistas sempre como subgrupos dentro de um
grupo mais amplo. Práticas dos neopentecostais, por exemplo, são obviamente
influenciadas pelas religiões afro-brasileiras, apresentando gerações de sincretismos e
assimilações. Além do exemplo óbvio de práticas da umbanda, em que a hibridização
gerou uma correspondência entre santos católicos e orixás95.
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O trabalho de Reginaldo Prandi, sobre a Umbanda, refere-se a essa correspondência, mostrando que os
santos são diferentes e não interveem diretamente na vida cotidiana humana – de certa forma, são superiores
no panteão umbandista. Ver: PRANDI, Reginaldo. Herdeiras do Axé. São Paulo: Hucitec, 1996. Capítulo
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2.3.4 Da idolatria à superstição: “progressistas”
A iconoclastia consiste, então, na construção de um outro a quem destruir – ou ao
menos a seus símbolos e imagens – para construir algo no lugar. Está, portanto, ligada a
processos de dominação, sobreposição e mudança. Para Morgan, a idolatria é atrelada à
iconoclastia como a construção de sua causa. O autor sustenta que a definição de ídolo
como algo a ser urgentemente destruído e a caracterização de idólatras como tolos logra
um discurso antigo no ocidente cristão, que remonta à luta de Israel por autonomia em
um mundo instável dominado por poderes como Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia. O
culto a Yawé era um entre outros no período de tumulto político que segue o reino de
Davi, especialmente no reino do norte. Os profetas exortavam os governantes a
derrubarem ídolos e a banir seus cultos. A idolatria é uma exclusão ligada à formação do
monoteísmo. Se há um único Deus, não há lugar para o restante. Assim, como um discurso
polêmico, a idolatria contribui para o aparecimento da identidade judaica e para o vasto
legado de seu monoteísmo96. Como uma ênfase de polêmica monoteísta, a idolatria é
tipicamente uma acusação seguida por um ritual de violência ou ao menos pela retórica
da violência. A violência pode ser a destruição de imagens ou objetos ou a punição de
pessoas, ou a proibição de certos comportamentos, ritos, roupas ou comidas. Inquisidores
mais humanos dispensam sentenças brandas, mas os mais zelosos não dispensam rituais
públicos de violência. A ideia era montar um espetáculo, um estágio teatral de violência
que poderia decretar uma transfiguração ideológica do passado (MORGAN, 2005, p.123).
A violência assumiria a função de espetáculo público de mudança, uma demarcação de
passado e futuro que marcava o fim ou a morte de um regime e anunciava o triunfo de
uma nova ordem.
O questionamento que se coloca é sobre o poder das imagens: seria ele inerente?
O iconoclasta destrói a imagem porque, no fim das contas, acredita em seu poder? A
motivação por trás das respostas destrutivas às imagens é tipicamente medo do que pode
acontecer se as imagens forem deixadas por elas mesmas. Frequentemente isto é medo
do que elas representam. Morgan assinala que na economia da cultura visual religiosa,
medo e devoção são complementares. Então, a ansiedade subjacente é que o medo
transforme-se em devoção se a imagem não for destruída. Visto desta forma, a imagem é
um tipo de ameaça que parece suscitar comportamento agressivo (Idem, p.141). Portanto,
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O mesmo processo de afirmação de uma religião monoteísta em meio a um contexto politeísta pode ser
percebido em relação à iconoclastia muçulmana. Morgan discorre sobre isso, com a apresentação de fontes
variadas, nas páginas 119 e 120 do livro referido no texto.
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o perigo dos ídolos no mundo antigo e no mundo moderno não é que eles sejam vazios
de significado, mas que eles possuam autonomia, uma vida própria, um poder sobre a
imaginação humana. No caso das reformas protestantes e iconoclastas do século XVI, o
autor percebe duas diferentes posições na questão se o poder das imagens estava baseado
nelas mesmas ou no coração humano. Calvino considerava a mente humana como a raiz
do problema, então as imagens insultavam a soberania de Deus pela inclinação humana
de acreditar que elas fazem o que só Deus pode fazer. Calvino sugere que não eram as
imagens propriamente que ele temia, mas a poderosa tendência do homem em transformalas em ídolos no contexto da adoração religiosa – ele permitia a arte e não proibia sua
apreciação. No entanto, outra interpretação97 é de que Calvino temia o poder da figura
visual de encantar, conter, restringir seu próprio conceito de divindade. Se for desta
forma, mesmo os iconoclastas puritanos não atacaram as imagens porque desacreditavam
delas, mas porque criam fortemente em seu poder. Assim, para Morgan, a iconoclastia
não acaba com uma imagem ou com a deidade por ela representada, mas integra a
biografia dessa imagem/ deidade, como parte de sua própria história e não como seu fim
(Idem, p.126).
Os usos culturais da iconoclastia vão bem além do zelo protestante durante e
depois da reforma na Europa e na América. A crítica cultural dos EUA utilizou
largamente a metáfora da idolatria, passando tanto pelo puritanismo americano, com sua
suspeita calvinista rigorosa de imagens religiosas, quanto pela tradição republicana de
pensamento político iluminista98. Da mesma forma como a idolatria é usada como
metáfora na crítica social, os ícones nacionalistas – com cerimônias de dedicatória e
lugares de peregrinação – podem ser vistos como substitutos modernos aos religiosos. O
autor cita a “idolatria nacionalista” dos Estados Unidos99. Após desenvolver o tema,
conclui: “há algo religioso ou ao menos totêmico nos símbolos patrióticos”
(Idem,p.135)100.
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A referência é ao trabalho de Ann Kibbey, The interpretation of material shapes in puritanism.
Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
98
Para o desenvolvimento desse argumento Morgan utiliza o texto de Daniel Boorstin, Image. A guide to
Pseudo-eventis in America (1961), em que incorpora o discurso de iconoclastia em sua denúncia de ídolos
na cultura americana.
99
Sobre a iconicidade dos símbolos nacionais a referência é: BOIME, Albert. The unveiling of the national
icons: a plea for patriotic iconoclasm in a nationalistic era. Cambridge: Cambridge University Presse,
1998.
100
Esse é mais um ponto em que é possível estabelecer paralelos com a realidade brasileira e o
desenvolvimento de forte nacionalismo, especialmente durante o século XX. No entanto, prefere-se apenas
assinalar a possibilidade, já que este é um tema tangente e não central na pesquisa apresentada.
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O interessante da percepção de certa iconoclastia no processo de construção de
símbolos religiosos é o olhar moderno em ação. O olhar que se instala durante os séculos
XVII e XVIII, mantido em vigor na ciência, academia e discurso político é de que a
liberdade repousa na liberação da “superstição” e de autoridade desgovernada pela razão.
“No léxico do Iluminismo, superstição é outra palavra para idolatria”101 (Idem, p.130,
tradução nossa). A ciência e a filosofia se tornam instrumentos de iconoclastia iluminista
e os ídolos - ou superstições - são produtos da ignorância e ferramentas de opressão, são
erros, forças irracionais. O autor ainda assinala que enquanto o iluminismo não pode
requerer a eliminação da religião, ele procurou punir suas reivindicações, limitar seu
poder, e privatizar a prática de fé, assegurando o domínio civil para o governo secular.
Pode-se afirmar que a iconoclastia iluminista e moderna também atuou no Brasil.
O país viveu, assim, processos iconoclastas variados. Primeiramente, é muito provável
que o catolicismo atrelado ao Estado, nos tempos coloniais, tenha usado de estratégias
iconoclastas em relação às religiões dos nativos e dos escravos africanos. O
protestantismo traz sua carga iconoclasta e, ainda que não tenha força suficiente para levala a público e para a dimensão nacional, atua internamente, acusando a Igreja Católica de
idólatra e promovendo em privado ou coletivamente para o grupo, a rejeição de imagens.
O Cristo Redentor talvez possa ser considerado o anteverso da iconoclastia, uma vitória
iconófila-religiosa no país republicano, em processo de secularização. No entanto, a
concordância política sobre o Cristo não livrou a religião de ser alvo da derrubada de
igrejas históricas em nome do progresso do país.
O mesmo presidente que inaugura o Cristo Redentor, Getúlio Vargas, demoliu de
uma só vez três igrejas históricas no centro do Rio de Janeiro para a construção e
alargamento de uma de suas atuais principais vias, a avenida Presidente Vargas: São
Pedro dos Clérigos (datada de 1733), Bom Jesus do Calvário e São Domingos. De um
lado, abençoa o moderno símbolo religioso, de outro, em nome do progresso, asfalta a
história religiosa do país. A iconoclastia moderna, por ser de dentro do Estado e sem
escrúpulos religiosos, possivelmente – ao menos potencialmente – atropelou mais ícones
e símbolos do que qualquer outra tentativa de quebra-los. Ficou a Candelária, cuja história
remete a uma construção medieval, mas cuja fachada, profundamente reformada no
século XIX, impõe a suntuosidade neoclassicista em um conjunto arquitetônico que inclui
o prédio da primeira agência bancária da América do Sul, atual Centro Cultural do Banco
101

“In the léxicon of the Enlightenment, supersticion is another word for idolatry”.
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do Brasil. As igrejas históricas não podem ser mantidas, mas o monumento religioso
moderno, para o qual se aplicou tecnologia de ponta e expressa arte de vanguarda, esse
está na agenda de inaugurações do governo.
Outro ato que se relaciona à iconoclastia, ainda na cidade do Rio de Janeiro, é a
construção da Avenida Perimetral, cuja edificação foi inicia na década de 1950 e se
finalizou cerca de 20 anos depois. A vista que se tinha do mar para a cidade, especialmente
para prédios históricos – e, entre eles, construções religiosas, como o Mosteiro de Santo
Antônio e o Mosteiro Beneditino – foi em parte encoberta por outra larga avenida,
parcialmente suspensa às margens da cidade. Aqui não há exatamente quebra dos ícones
– há a interposição de barreiras ao olhar, que já não pode mais se mostrar livremente. Em
contraste, a possibilidade, a liberdade de olhar é a própria prece do personagem de
Romaria. Talvez, no Brasil, não seja tanto o discurso da superstição que legitima atos
iconoclastas modernos, mas principalmente a ideia de progresso, de nação que avança e
precisa avançar sempre, atropelando a história e seus símbolos, apagando memórias,
substituindo tantas vezes que já não há sentido que se fixe.

2.3.5 Considerações sobre iconoclastia na história do Brasil e protestantismo
O que esse exame sobre o tema demonstra é que a iconoclastia está presente na
história do país. Evidentemente, há muitos fatos e reflexões a explorar por uma
perspectiva histórica que busque pensar e descrever tanto iconoclastia no Brasil quanto o
uso de imagens religiosas. Para tanto, seria necessário observar que imagens estão
presentes do cotidiano devocional. Possivelmente, seria difícil encontrar grandes
elaborações de intelectuais brasileiros sobre o uso de imagens religiosas, especialmente
pela necessidade, para esse tipo de análise, de trabalhar com textos de diferentes períodos.
Já a busca por imagens religiosas de devoção popular provavelmente seja bastante fértil.
Por fim, conclui-se que é possível atribuir uma percepção iconoclasta aos
protestantes no Brasil. Ela se constrói mais internamente do que externamente, como
parte da estratégia de distinção do grupo em relação à maioria católica. O “outro” católico
seria, então, o idólatra e o dentro e fora definido pela escassez de imagens versus o uso
abundante delas. Essa iconoclastia ressoa e provavelmente se fundamenta na própria
história da Reforma Protestante. E ecoa também na atualidade, herdada pelas novas
denominações evangélicas, especialmente na lógica da substituição, tanto de símbolos e
práticas católicas quanto de ressignificação de elementos das religiões afro-brasileiras e
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mesmo do sentido atribuído à Bíblia pelos protestantes históricos – basta pensar na
quantidade de bíblias para públicos específicos publicadas nos últimos anos,
possivelmente uma adaptação à segmentação social realizada pelo próprio mercado
consumidor.
A perspectiva da iconoclastia, ainda, facilita a compreensão da profundidade e da
dimensão simbólica da Bíblia para o protestante. Sagrado, delimitador de identidade,
colocado no lugar do conjunto de imagens católicas. Ao olhar protestante o texto parecerá,
inevitavelmente, mais sagrado, mais verdadeiro do que a imagem. Ainda que seja a
imagem representativa do texto que se coloca, publicamente, exposta ao olhar.
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CAPÍTULO 3 – CAVE: HISTÓRIA E PRODUÇÃO

Os primeiros movimentos que culminaram na criação do CAVE ocorreram dentro
do período de “cooperação e unionismo” entre as diferentes denominações no país (19161952). Como os fatos narrados em seguida demonstram, é possível perceber o ideal de
cooperação na proposta do CAVE, na sua história, na forma de administração. A
consolidação, crescimento e o momento que seria auge no CAVE, com a criação e
desenvolvimento de boa parte dos produtos, ocorreu durante a fase de “politização e
crise” (1952-1962). As tensões do meio protestante da época incidiram sobre a
administração do CAVE. Por fim, a fase ainda rica em termos de produção, mas já em
declínio administrativo e financeiro se dá no período de “repressão” (1962-1983) – assim
como o fechamento do CAVE, venda da sede e migração institucional para o Instituto
Metodista Superior (IMES). O fato do CAVE, em 20 anos de funcionamento, perpassar
por três diferentes períodos, conforme a proposta de divisão e compreensão da história
do protestantismo adotada nesse trabalho, não é apenas curioso. Revela que esses foram
vinte anos intensos para o protestantismo no Brasil, com muitas mudanças em curso e em
direções opostas, com potencialidades, e com um desfecho de imposição de um grupo
sobre os demais.
Em termos de produção de mídia, o CAVE surgiu como produtor de audiovisual
no mesmo período em que a televisão era lançada no Brasil. Apenas em 1960 – quando o
CAVE está à beira de completar dez anos de funcionamento, o número de televisores no
país se aproxima de 1 milhão. Seria durante essa década o estouro da televisão, sendo que
em 1970 haviam 4 milhões e 931 mil aparelhos102. Nessa fase, o cinema também era uma
realidade limitada. A Igreja Católica realizou iniciativa semelhante à caveana, produzindo
“audiovisual catequético”, em 1967, através da produtora Sono-Viso103. Portanto, a
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Informações retiradas de FREIRE FILHO, João. A TV, os intelectuais e a massa no Brasil (1950-1980).
Ciberlegenda, V.1, N.24, 2011.
103
Assim como a atual pesquisa sobre o CAVE é pioneira, a produtora Sono-Viso possui poucos registros
sobre sua história e funcionamento. A partir de uma informação oral, do prof. Maurício Lissovsky,
buscamos informações. Encontramos a referência que segue: “a história do audiovisual catequético no
Brasil nasce no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro de 1967, a partir da ação da Sociedade Civil SonoViso do Brasil”. A fonte é o livro “Falando de Comunicação”, publicado no Site da Diocese de Santo André.
Disponível em: <http://www.diocesesantoandre.org.br/newsite/?p=2693> Acesso em julho de 2013.
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simultaneidade entre imagens – mesmo paradas – e som era uma novidade,
provavelmente, para grande parte do público do CAVE, principalmente considerando que
seus produtos chegaram ao interior do país.
Esse Capítulo apresenta os resultados – descritivos e analíticos – da pesquisa nos
documentos do CAVE. Ele divide-se em duas grandes partes. A primeira, sobre a história
institucional da organização, apresenta informações sobre fatos e eventos, de forma
cronológica; e temas destacados dos períodos cronológicos, como formas de organização,
funcionamento e distribuição; análise de estratégias de comunicação e divulgação. A
segunda parte mostra a análise do conjunto da produção, especialmente de filmes fixos.

3.1 HISTÓRIA INSTITUCIONAL
A partir de dois conjuntos de fontes, apresenta-se a seguir relato histórico, com
destaques para relações entre fatos, mudanças, decisões internas ao CAVE com a história
do protestantismo. O primeiro conjunto, de acesso indireto, advém da pesquisa realizada
por Karina Bellotti, quando ainda aluna de graduação em História, na Universidade de
Campinas – UNICAMP. Para este trabalho, apresentado em 2000, Bellotti teve acesso a
materiais do CAVE abrigados no Seminário Presbiteriano do Sul, na cidade de Campinas,
e entrevistou três personagens que tiveram intensa e prolongada participação na
associação: o fundador Celso Wolf; Ricardo Irwin, que atuou especialmente na área de
rádio; a secretária que trabalhou na segunda década de funcionamento do CAVE, Ana
Maria Coelho Rocha. Do trabalho de Bellotti consideramos ainda a parte de sua tese de
doutoramento dedicada ao CAVE, que apresenta as relações internacionais que
permearam a organização, a partir de novos documentos encontrados pela
pesquisadora104.
O segundo conjunto de fontes é composto por material institucional encontrado
pela autora e digitalizado durante o ano de 2012, durante pesquisa no Centro de Memória
Metodista. Tais documentos foram reunidos em 2010 e o presente trabalho é a primeira
pesquisa realizada a partir deles. Esse conjunto pode ser subdividido em três grupos:
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Os documentos coletados pela pesquisadora, durante 2003 e 2005: 1) cedidos pela missionária Nora
Buyers: correspondências entre missionários que trabalharam no CAVE e a junta de missões, relatórios
anuais da secretaria executiva, e materiais de propaganda do CAVE, de 1958 a 1971; cedidos pelo rev.
Ricardo Irwin: scripts de programas de rádio do CAVE, dos EUA; cedidos por Curtis Goodson: recortes
de jornal divulgando o CAVE em jornais evangélicos e fotografias.
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a) Finanças: composto por relatórios, orçamentos, exames financeiros;
b) Material de divulgação: composto por catálogos, boletins, folders e outros;
c) Administrativos: composto por estatutos, projetos, atas, relatórios.

O relato histórico que segue está dividido em dois períodos: do início até o ano de
1961; e de 1962 até seu fechamento. Além de facilitar a narrativa, a quebra justifica-se
por mudanças no cenário da organização a partir do segundo período, o que fica mais
claro ao final da primeira década. Também coincide com a mudança no período histórico
do protestantismo. É importante adiantar que o segundo período ficou prejudicado pela
escassez de documentos existentes a partir do ano de 1966.

3.1.1 CAVE, primeira década: início e crescimento

3.1.1.1 1948 – 1952: Antecedentes e organização
O primeiro fato relatado que implicou no surgimento do CAVE foi o encontro de
dois de seus fundadores, em 1948, e é narrado por Bellotti (2000, p.7). Quando o geólogo,
fotógrafo e missionário Robert McIntire105 ministrou uma palestra no Seminário
Presbiteriano em Campinas, naquele ano, teria lhe chamado a atenção um jovem
documentando o evento com uma estranha máquina fotográfica. Ao final da palestra,
McIntire procurou o rapaz para conversar e conheceu, assim, o então seminarista Celso
Wolf, descobrindo também que este usava uma máquina caseira. Surpreso em encontrar
um seminarista apaixonado por fotografia, convidou o jovem para revelar as fotos do
evento na câmera escura que possuía em sua própria casa. A partir desse encontro,
iniciou-se uma longa amizade e o sonho compartilhado de usar meios de comunicação
para a evangelização.
Em Relatório do Secretário Geral, referente ao ano de 1959, apresentado em
Assembleia do ano de 1960, há um esboço do histórico do CAVE. Neste documento, o
ano de 1949 é considerado o marco inicial do CAVE, com a montagem de uma câmera
105

Antes do encontro com Wolf (narrado em seguida), o missionário já tinha a intenção de trabalhar com
audiovisual visando a evangelização. Bellotti (2000, p.7) conta que McIntire era formado em geologia nos
Estados Unidos e achava que viria ao Brasil para trabalhar com riquezas minerais. No entanto, teria entrado
em contato com um dos líderes do trabalho evangelístico audiovisual nos Estados Unidos. Ao mostrar fotos
que havia tirado de um carro de bois em Minas, acabou sendo convidado a fazer um curso de fotografia em
Nova Iorque. Assim, ele retornaria ao Brasil, mas já sem planos para a geologia; a ideia era usar os meios
audiovisuais para evangelização, que era uma realidade já consolidada nos Estados Unidos.
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escura por McIntire e Wolf – já apresentados na atual narrativa – junto ao missionário da
Missão Presbiteriana do Brasil Leste, João Boyle e com auxílio de Evelyn Lyle – sobre
quem não há informações institucionais. A outra realização marcante deste ano teria sido
um programa de Natal, apresentado na Fazenda Pau D’Alho – que mais tarde abrigaria a
sede do CAVE – com o uso de transparências e comentário gravado em fita magnética.
O programa teria se repetido em Campinas e em São Paulo. Os produtores “ficaram
impressionados com o alcance do trabalho áudio-visual” (RELATÓRIO, 1960, p.2).
A oportunidade de concretizar a ideia de usar meios de comunicação para a
evangelização aparece através da Confederação Evangélica do Brasil. A CEB teria
recebido equipamentos de gravação, através de doação do Comitê de Cooperação para a
América Latina (CCLA), ainda no ano de 1948 – mesmo período em que McIntire e Wolf
se conheceram. Segundo o Relatório de 1959, a intenção era usar o equipamento para
criar uma emissora de rádio evangélica no Brasil. Como isso era financeiramente inviável,
“o plano transformou-se na montagem de um estúdio de gravações na cidade de São
Paulo” (RELATÓRIO, 1960, p.2). Comparando informações do relatório com as
apresentadas por Bellotti, pode-se inferir que foi em 1950 que a CEB pediu à Missão
Presbiteriana do Brasil Central (MPBC) que cedesse um missionário para a manutenção
e operação do equipamento. Diante dessa situação, McIntire – que já atuava com
audiovisual dentro da MPBC – retornou aos Estados Unidos para um rápido treinamento
em rádio e gravações em fita magnética, enquanto Celso Wolf terminava seus estudos no
seminário. O próprio McIntire solicitou ao presbitério responsável por Wolf106,
Presbitério de Rio Claro, que cedesse ao trabalho audiovisual o jovem recém-formado em
teologia.
As atividades do CAVE – já com esse nome – iniciaram-se no ano de 1951, com
McIntire, Wolf e o evangelista107 George Glass, desenhista do primeiro dístico do CAVE.
O primeiro local de funcionamento foi um espaço no porão da casa da Missão
Presbiteriana do Brasil Central, na cidade de São Paulo. Segundo o Relatório (1960, p.3),
106

Na Igreja Presbiteriana, os Presbitérios são uma das instâncias administrativas, formados por presbíteros
e pastores pertencentes a um grupo de igrejas – é necessário o mínimo de quatro igrejas para formar um
Presbitério. O Presbitério tem direito a representação direta no Supremo Concílio – que é o órgão máximo
da estrutura da Igreja. Normalmente, os seminaristas são enviados para os estudos pelos Presbitérios, que
se responsabilizam em mantê-lo financeiramente, parcial ou integralmente. Em geral, o acordo envolve o
compromisso de retornar e atuar no Presbitério que financiou os estudos. Por isso a necessidade do
Presbitério de Rio Claro autorizar a dedicação exclusiva de Celso Wolf ao trabalho audiovisual.
107
Em geral no meio evangélico, o termo ‘evangelista’ refere-se a um leigo, sem formação teológica, que
se dedica integralmente ao trabalho religioso – normalmente, à evangelização ou cuidado de pequenos
grupos de crentes (pontos de pregação, congregações).
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o funcionamento inicial do CAVE foi ligado ao Comitê para o Serviço de Gravações da
Voz Evangélica do Brasil, por sua vez, parte da CEB.
As três organizações envolvidas na criação do CAVE e especialmente o
protagonismo da CEB revelam seu surgimento como fruto do projeto de cooperação da
época. A única que carrega no nome uma informação denominacional, a MPBC, era ativa
nos ambientes ecumênicos. A integração entre as três organizações e o envolvimento de
um Presbitério apontam para a motivação e o clima de trabalho conjunto entre os
evangélicos brasileiros da época. A palavra “evangélico” no nome do novo
empreendimento também facilitava a identificação com a CEB e carregava a marca da
cooperação já que, como indica Mendonça, a palavra foi escolhida pelos próprios
protestantes para referirem-se a si mesmos no Brasil, o que está presente desde o jornal
Imprensa Evangélica, fundado em 1864, visando o público de todas as denominações.
O primeiro Seminário de Rádio, realizado em 1952, foi importante para a
consolidação do CAVE. O evento ocorreu nas instalações da organização, naquele
momento abrigadas em espaço cedido pela Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, com
a participação de cinco professores e 18 alunos. O estúdio utilizado foi inaugurado
oficialmente durante o seminário. O Relatório destaca a presença de algumas pessoas,
representantes de entidades importantes para a história do CAVE, por exemplo, o
secretário executivo da Radio Audio-Visual Education and Mass Communication
Commission Overseas (Ravemcco); o diretor executivo da Protestant Radio and TV
Center – que também enviou um técnico para lecionar no Seminário; e um representante
do CCLA. Outro fato marcante desse ano foi a veiculação dos primeiros programas
radiofônicos, gravados no estúdio recém-inaugurado. Por fim, também nesse ano, definiuse o funcionamento do CAVE, “depois de várias consultas”, como um departamento
autônomo da CEB, com “base de sustento” da Ravemcco e CCLA, além de contribuições
de “entidades cooperantes no Brasil, e da possível renda obtida na distribuição das
diversas produções” (RELATÓRIO, 1960, p.4).

3.1.1.1.1 Ravemcco: o CAVE no contexto da financiadora norte-americana
Desde o início, a principal financiadora do CAVE foi a Ravemcco. Informações
sobre esse órgão ajudam a compreender o contexto das relações do protestantismo no
Brasil com o protestantismo norte-americano. A Ravemcco era um departamento de
comunicações de uma associação de igrejas nos EUA, chamada National Council of
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Churches in Christ of USA (NCCCUSA). A história da NCCCUSA remete a outra
associação, a Federal Council of Churches, fundada em 1908. Segundo Bellotti (2008,
p.55), essa era “a principal associação de igrejas liberais americana, que garantiu o poder
e a influência dessas igrejas no acesso a meios de comunicação”. A historiadora considera
que o CAVE se insere na controvérsia entre protestantes liberais e fundamentalistas, nos
Estados Unidos. Conhecidos pela aproximação com o Evangelho Social (Social Gospel),
os liberais “eram a força religiosa mais influente nos Estados Unidos no início do século
XX, sendo chamados de “mainline” (protestantismo de primeira linha)”.
A NCCCUSA surge em 1950 com a reformulação da primeira associação, de
1908, recebendo um novo nome, mantendo a proximidade com o Evangelho Social e
incorporando as agendas do ecumenismo e do diálogo inter-religioso. A organização
também promoveu investimentos em mídia e missões e voltou sua atenção para o Terceiro
Mundo. Bellotti (Idem) assinala que as preocupações eram diferentes das que tiveram os
liberais108 do século XIX: "os tempos eram outros: não somente a pobreza, mas a
‘ameaça’ comunista e as missões fundamentalistas ‘assolavam’ esses países”. A
comunicação é compreendida, então, como uma estratégia para inserção nessas regiões.
A Ravemcco, departamento de comunicação da NCCCUSA, investia em produção
audiovisual dentro e fora dos Estados Unidos. E havia um projeto de implantação de
centros audiovisuais evangélicos pelo mundo. A chegada ao Brasil se deu através da
CCLA, que era ligada à Divisão de Missões Estrangerias da NCCCUSA e atuava junto à
CEB. A arrecadação para o CAVE se dava, através da Ravemmcco e NCCCUSA, entre
igrejas norte-americanas (BELLOTTI, 2008, p.56).
Pode-se afirmar, portanto, junto à percepção de Bellotti, que o CAVE estava
diretamente ligado a um projeto de expansão do protestantismo liberal norte-americano e
um ideal de cooperação ecumênica no Brasil.

O termo “liberal” pode ser bastante confuso, especialmente por se tratar de expressão conceitual com
diferentes sentidos em âmbito político e no teológico. No dicionário teológico de Cambridge (The
Cambridge dictionary of Christian Theology) a Teologia Liberal é definida como “uma forma de teologia
baseada na reação aos desafios dos tempos modernos e fundamentalmente determinada pelo desejo de
mediar conteúdos específicos da religião cristã com a totalidade da situação cultural” (2011, p.277). O
contexto de surgimento é entre os séculos XIX e XX, prioritariamente no meio protestante. A discussão da
expressão afirma ainda que, em sentido mais amplo, a teologia liberal compreende os teólogos que se
referem ao Iluminismo e trabalham com alguns de seus princípios. Na linhagem dos teólogos norteamericanos está W. Rauschenbush (1861-1918), considerado o fundador do Evangelho Social.
108
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3.1.1.2 1953 a 1956: Formação; primeiros projetos
Uma vez definido o sustento e a filiação, o ano seguinte, 1953, foi de
investimentos na formação técnica dos envolvidos. O CAVE passou a ter um bolsista,
então seminarista Enos Ribeiro de Barros – que mais tarde faria parte da diretoria – para
trabalhar nos estúdios e laboratórios. As instalações sofreram nova mudança, indo para
uma propriedade do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Celso Wolf e sua
esposa, a essa altura também envolvida nas atividades, ganharam bolsas de estudos nos
Estados Unidos – através das Missões Estrangeiras Presbiterianas e da Ravemcco. As
bolsas contemplaram ainda um terceiro funcionário109. Durante a ausência dos
fundadores, o seminarista Enos assumiu a responsabilidade pelos estúdios e uma pessoa
foi enviada do Peru110 para dirigir a produção, junto com um missionário enviado pela
Missão Presbiteriana do Brasil Norte, que ficou responsável pela parte técnica. As bolsas
de estudo no exterior reforçavam a relação com organizações protestantes dos Estados
Unidos. Por um lado, possivelmente os evangélicos brasileiros percebiam possibilidade
de recursos de vários tipos – dinheiro, formação, pessoal etc – e, por outro lado,
permanecia o investimento e os projetos de influência daquele país na América Latina.
De alguma forma, estavam mantidas as relações estabelecidas desde o envio de
missionários, claro que com mudanças e adaptações determinadas pelo momento.

3.1.1.2.1 Divulgação e produção
As primeiras iniciativas de divulgação também são deste período. Segundo
Bellotti, a “Capela Ambulante” começou a funcionar a partir de 1954. O projeto consistia
em uma Van, doada pela Ravemcco, que percorria as cidades com propaganda do CAVE
e realizava projeções ao ar livre, à noite. A partir de 1955, a publicação “Notícias do
CAVE” era produzida, como meio de divulgar os produtos prontos para distribuição, além
de orientar quanto ao uso dos equipamentos e informar sobre eventos. A distribuição era
gratuita. Esse tema é melhor tratado em texto adiante (Ver em 3.1.3.5).
A produção de material, em intensidade, também começava em 1955. O grupo
que estava em treinamento nos Estados Unidos retornou ao país em setembro de 1954. O
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A omissão do nome do funcionário deve-se à falta de informações completas. No Relatório do secretário
geral, de 1960 (p.4), o sobrenome é omitido – o bolsista da Ravemcco foi identificado apenas por “Alberto”.
110
O Relatório (1960, p.4) não fornece muitas informações sobre os coordenadores do CAVE durante este
período. O peruano é identificado como Dr. M. Garrido Aldama, mas não aparece nenhuma filiação
institucional. O missionário chamava-se William Brandt.
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Relatório (1960, p.4) reforça que o projeto para o CAVE, “aprovado em princípio pelas
entidades cooperantes”, era constituir uma “comunidade cristã dedicada a produção e
distribuição dos meios audio-visuais”. Certamente a formação dessa equipe, após
treinamento técnico, foi determinante para a produção nos anos seguintes. Em 1955,
também ocorreu o registro em cartório dos estatutos da organização, formalizando,
portanto, a sua existência e determinando seu funcionamento.

3.1.1.2.2 Construção da sede própria
O projeto de construção da sede própria é outra realização que teve início no ano
de 1955. Se as quatro localizações provisórias do CAVE foram ligadas de alguma forma
a igrejas presbiterianas, a sede própria foi possível graças a um casal membro da Igreja
Cristã Reformada Holandesa. O casal Jacques e Margarida Dutilh, proprietários de uma
fazenda cuja fronteira era a estrada entre Campinas e Mogi-mirim, cedeu dois alqueires
para a construção das instalações CAVE. Mais uma vez verifica-se iniciativas particulares
que reforçam o projeto de cooperação entre os protestantes, mas que não passa
necessariamente pela representatividade institucional. Já os recursos para a construção
foram levantados pela financiadora norte-americana. A Ravemcco teria promovido uma
campanha entre entidades colaboradoras com a finalidade específica da construção. O
resultado foi 100 mil dólares aplicados na sede. O lançamento do Marco Fundamental da
obra ocorreu em 1956, segundo legenda de foto publicada no trabalho de Bellotti (2000,
p.11). A sede foi inaugurada em 31 agosto de 1958.
O Relatório do Secretário Geral de 1960, trata o período de 1955 a 1958 em
conjunto, possivelmente porque o propósito do esboço histórico fosse ressaltar o início
do CAVE e sugerir atividades comemorativas da primeira década de funcionamento da
organização, de 1951 a 1961. A passagem mais rápida pela história mais recente pode
indicar também possíveis tensões enfrentadas durante os últimos anos da primeira década
de funcionamento. Sobre o ano de 1956, nada foi encontrado. No entanto, documentos de
1957 e 1958 ajudam a perceber um pouco do conflito e outras dificuldades que surgiam
no funcionamento da organização.
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3.1.1.3 1957-1958: Primeiras menções de dificuldades
O ano de 1957 foi agitado, é quando aparecem as primeiras notas sobre
dificuldades. O Diretor Executivo, Robert L. McIntire se retirou do CAVE e do país antes
do final do ano, retornando aos Estados Unidos. Por uma carta mencionada na ata da
Assembleia de 1958111 e por uma informação citada em Bellotti (2000, p.78), ele teria
sofrido um acidente no Brasil e retornado ao país de origem para se restabelecer. O
relatório de Carlos Renê Egg, que o substituiu, cita uma festa de despedida realizada com
os funcionários do CAVE. A saída de McIntire deve ter desestabilizado a organização, já
que o missionário era idealizador e fundador, além de possuir qualificação técnica.
Outra questão que abalou o CAVE foi uma série de acontecimentos relativos à
firma Adner. Segundo informações do Relatório e da Ata, a Adner era uma empresa que
correspondia ao Departamento Comercial do CAVE, através da qual realizava-se a
distribuição do material. Durante o ano de 1957, a empresa foi remodelada, passando de
Limitada à Sociedade Anônima, e aumentando o capital de 1 milhão para 1 milhão e meio
– a moeda não é citada. A firma contratou um contador, “diácono de uma das igrejas da
capital e pessoa bem relacionada no comércio e indústria de São Paulo, com o fim de
assumir, como assumiu, a direção geral de ADNER S.A.”. Esse diretor, Alberto de Barros
Rangel, faleceu subitamente após 8 meses de atuação na empresa (de março a novembro
de 1957). Carlos Renê Egg, que substituía McIntire, assumiu também a gerência da
Adner. Logo após narrar esses fatos, o relatório de Egg conta que o Estado de São Paulo
havia respondido uma consulta sobre isenção de impostos em serviços do CAVE. Com a
resposta positiva, ou seja, o CAVE, como organização sem fins lucrativos, estava isento
de impostos na distribuição de produtos, a firma Adner foi liquidada. Segundo o Relatório
(1958, p.2), “não se justificava a continuação da firma ADNER, sempre onerosa, com
funcionários, impostos e outras grandes despesas, quando o próprio CAVE poderia
vender o que produzisse”.
Por fim, o documento aponta para outras dificuldades financeiras, especialmente
relativas aos mantenedores brasileiros: “merece referência especial o fato de termos quase
20 entidades cooperantes do CAVE e poucas têm podido cumprir suas obrigações
econômicas” (RELATÓRIO, 1958, p.4).
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O trecho da Ata apresenta as cartas recebidas e lidas em plenário. O trecho sobre McIntire diz o seguinte:
“uma carta do Secretário Executivo da C.C.L.A. a qual faz menção especial do Rev. McIntire, que graças
a Deus vai indo bem no seu restabelecimento, após a intervenção cirúrgica a que se submeteu” (Ata, 1958,
p.2).
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Outra mudança anunciada é a reformulação dos estatutos. O projeto com as
alterações teria sido entregue aos representantes das entidades cooperadoras, durante a
reunião, para ser estudado. Uma nova reunião seria convocada para tratar da questão.
Segundo o Relatório de 1960, em 1958 foi realizada a primeira modificação da estrutura,
estatutos e regimento interno, que foi registrada em cartório, em São Paulo. Esse ponto é
retomado adiante, no tópico sobre o funcionamento do CAVE (Ver em 3.1.3). Um detalhe
registrado na Ata é a ausência de representante da Confederação Evangélica do Brasil –
CEB, que enviou uma carta justificando a falta, no entanto, o conteúdo de tal documento
não foi transcrito.

3.1.1.4 1959: Produtividade; mais dificuldades
Em flyer publicado em 1959, o CAVE se define como “um departamento
autônomo da Confederação Evangélica do Brasil (CAVE, s/d). O folheto não possui data,
mas é possível inferi-la pela divulgação da “sede própria”: “desde setembro passado tôdas
as instalações do CAVE transferiram-se para a séde própria [sic]” (Idem). Neste trecho
aparecem algumas características da sede: “acomodações adequadas para produção de
programas radiofônicos, gravações de grandes conjuntos corais, produção de filmes fixos
e filmes de cinema e televisão”. O texto ainda solicita ofertas para mobiliar “certos
cômodos”. Havia a intenção de montar uma estrutura para hospedar pessoas durante
conferências, seminários e outros eventos.
O material ainda traz o objetivo do CAVE:
“Cristo a verdade eterna”
Sob o lema acima desenvolvem-se as atividades do CAVE. Através da visão
e da audição levar “Cristo a verdade eterna” aos corações brasileiros, eis a
finalidade do CAVE. (CAVE, s/d)

O folheto também oferecia publicações e lista 10 atividades desenvolvidas pela
organização, sob o título: “Em que podemos servi-lo”. Alguns itens sugerem que a
organização prestava serviços para particulares, não diretamente religiosos ou ao menos
não evangelísticos: casamentos, formaturas; revelação de filmes coloridos e branco e
preto; serviço de reportagens para o Brasil e estrangeiro. Esse último intriga: será que o
CAVE chegou a pensar em algo como uma assessoria de imprensa, orientando o envio de
reportagens sobre atividades das igrejas para a imprensa em geral? Ou será que esse
‘serviço’ se referia apenas às publicações evangélicas? Não há como saber. O que se sabe

201

é que a essa altura a produção parecia intensa e diversificada: programas de rádio,
gravação de discos, reprodução e venda de discos; produção de transparências; filmes
fixos; projetores.

3.1.1.4.1 Projetores Adner: “ideia acertada”
Os projetores ADNER são citados duas vezes nesse folheto, inclusive na lista de
publicações aparece “Manutenção do projetor ADNER II”. Estes projetores de filmes
fixos foram idealizados pelo engenheiro Alberto Del Nero, que aparece como Diretor
Técnico ou Diretor Industrial nas diretorias do CAVE de 1957 e 1958. O equipamento
fora projetado para resolver dois problemas: com fabricação e montagem nacionais,
reduzia-se o custo com a importação; o equipamento autóctone operava com as condições
técnicas elétricas do Brasil, em 60W e 110/220V. Em 1959, o Relatório do Secretário
Geral indica a montagem e manutenção de 97 projetores. Também revela o retorno da
produção – o que significa que ela ficou parada por algum tempo – e que a equipe não
conseguia atender à demanda de pedidos do equipamento. Assim, a montagem foi
terceirizada para uma empresa na capital paulista, com previsão de 300 a 500 projetores
por ano. Os números permitem vislumbrar o sucesso do equipamento. Alternativamente,
ele podia ser ligado diretamente na bateria de carro, possibilitando a projeção em
localidades que ainda não tinham energia elétrica. Em Notícias Cave de 1960 (p.2), uma
nota ressalta que o projetor era “próprio para a evangelização em nosso país como nos
demais da América do Sul, podendo ser usado até no sertão, ligado à bateria de um Jeep
ou outro carro, sim, essa ideia foi das mais acertadas”.

3.1.1.4.2. Dificuldades: finanças e desentendimentos
Apesar do tom animador do flyer, o ano de 1959 foi relatado como “um dos mais
difíceis da história do CAVE” (RELATÓRIO, 1960, p.1). O Relatório do Secretário
Geral, apresentado em Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 1960, cobre o
período de março a dezembro de 1959, e é o mesmo utilizado nesse texto para extrair
informações sobre os primeiros anos do CAVE. O documento não está assinado, mas
pelas informações da Ata da AG em que o relatório foi apresentado, o secretário geral
durante o ano de 1959 era Robert McIntire. No final desta reunião, o missionário norteamericano foi reeleito para o cargo, por mais dois anos, como sugestão do representante
da CEB presente na Assembleia. Provavelmente, McIntire retornou dos Estados Unidos,
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após recuperar-se da cirurgia, e retomou suas atividades no CAVE no ano de 1959, ou
talvez ainda em 1958. A função de Secretário Geral não foi encontrada nos documentos
anteriores, o correspondente para ela era o Diretor Executivo – cargo ocupado por Enos
Ribeiro de Barros, em 1958 – o primeiro bolsista do CAVE, quando ainda era seminarista
(1953); e pelo próprio McIntire em 1957, que foi substituído por Carlos René Egg durante
sua ausência.
A característica do relatório de McIntire que chama a atenção é a linguagem
utilizada em certos trechos. Sempre que fala em dificuldades, o relator procura acentuar
a superação. A afirmação sobre ter sido um período “dos mais difíceis” abre o primeiro
parágrafo propriamente de relatório, logo após as informações sobre o documento. O
trecho ao mesmo tempo que pontua as dificuldades do período, procura ser otimista:
Caracterizou-se com crises econômicas, com falta de melhor entendimento,
com outros problemas sérios. Felizmente, houve também grandes vitórias.
Depois de atravessarmos os vales do desânimo, encaminhamos para os montes
de uma renovação espiritual e enxergamos o nosso futuro. O desespero findouse com realizações concretas que vieram superar todas as dificuldades. Foi
difícil mesmo o ano de 1959; mas o CAVE o venceu. Os relatórios
departamentais incluídos nêste relatório, demonstram o progresso e a
fidelidade com que o CAVE proclamou “Cristo a Verdade Eterna”.
(RELATÓRIO, 1960, p.1)

Infelizmente, não foram encontrados relatórios departamentais, mas o tom do
texto merece atenção. Em comparação com o relatório apresentado em 1958, referente a
1957, a linguagem se torna mais afirmativa e interpretativa. No anterior, os fatos são
apresentados com objetividade. Nesse, a linguagem é subjetiva e, principalmente,
espiritualizada. Talvez esse fosse o estilo do autor ou essa fosse a forma de comunicar
com determinado público presente à AG.
Todo o relatório, inclusive o esboço histórico – citado acima e utilizado como
fonte dos anos iniciais do CAVE – parecem uma defesa da organização, que se constrói
em dois argumentos principais: o audiovisual facilita a tarefa evangelizadora da igreja; é
capaz de chegar a todo o país. Apesar da semelhança entre eles, o primeiro é voltado para
o trabalho interno da igreja; o segundo é o argumento de eficiência. De certa forma, é
uma questão de método e resultado e este resultado engloba todo o país. Dentre os
documentos encontrados, essa relação aparece pela primeira vez neste relatório. No texto,
McIntire reconhece que houve falhas, afirma que tudo foi feito para melhorar o
desempenho, e pede apoio e sugestões dos colaboradores “na grande tarefa de evangelizar
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a pátria e alcançar toda a criatura com as boas novas de salvação” (RELATÓRIO, 1960,
p.1).
O Relatório é dividido em temas. A primeira divisão conta que o CAVE recebeu
a visita do secretário-executivo da Ravemcco e do secretário-executivo do CCLA. Os
motivos de tais visitas – que exigiam viagens internacionais – não foi relatado, embora
tratavam-se dos representantes de dois dos principais parceiros do CAVE no sustento da
organização. O secretário da CCLA retornou ao CAVE um ano após a primeira visita e
teria feito observações positivas. Os comentários do relator novamente tomam ares de
defesa e promoção: “sua observação foi justa e merecida. A equipe do CAVE agora tem
um espírito de boa vontade” (Relatório, 1960, p.2). O texto ainda ressalta que a avaliação
foi positiva especialmente porque 1959 foi “um ano em que tivemos que lutar sem os
necessários recursos financeiros” (Idem). A Ravemcco manteria as despesas iniciais do
CAVE, retirando gradativamente os recursos, considerando que a organização, uma vez
consolidada, teria condições de auto-sustento; mas este objetivo não foi alcançado.
O apoio das organizações norte-americanas garantiu ao CAVE recursos técnicos
avançados para a época. Provavelmente, os laboratórios da organização estavam entre os
primeiros do Brasil a fazer revelação colorida de fotografia. Durante algum tempo, esse
potencial foi utilizado para contribuir com as entradas do CAVE, que atendia encomendas
para revelação (BELLOTTI, 2000, p.10). No entanto, a herança do isolacionismo e a
noção de separação de igreja e ‘mundo’ atuaram de forma constante no meio protestante.
Vale lembrar neste ponto que o período em que esses fatos ocorreram corresponde àquele
caracterizado tanto por uma tentativa de politização do protestantismo quanto pela crise
gerada, em parte, por isso. Se questões políticas, nesse momento, não atingiram
diretamente o CAVE, possivelmente a crise e as disputas foram sentidas internamente,
nos posicionamentos a respeito de administração e organização da entidade.
Por um lado, havia um grupo que defendia a abertura para serviços externos –
possivelmente este grupo estava na diretoria até o ano de 1959, já que o flyer acima
mencionado, apesar de direcionado às igrejas, cita serviços para casamentos e outros
eventos particulares. No entanto, esse direcionamento era questionado por outro grupo,
que defendia a produção religiosa exclusiva. Segundo Bellotti (2000, p.11), o conflito era
bastante forte, especialmente em relação ao uso dos estúdios de rádio e culminou na saída
de Wolf, no início da segunda década de funcionamento do CAVE.
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O Relatório de McIntire cita ainda dois outros fatos que pressionaram as finanças
do CAVE. O primeiro foi a interrupção das obras por falta de recursos. O projeto era,
além da sede, construir um centro com auditório e alojamento, para abrigar eventos de
treinamento de média duração. O recurso esperado, que viria de entidades nos Estados
Unidos, não foi enviado. O segundo fato é o pagamento de linhas telefônicas, inclusive
da instalação das linhas na região, “puxadas” da cidade de Campinas, sem que a empresa
telefônica realizasse o serviço.

3.1.1.4.3 Apesar das dificuldades... intensa produção
Apesar desses eventos, a produtividade do CAVE era intensa. A organização
recebeu um estudante, Mvogo Dadiv Jimmy, da República dos Camarões112, para
aprender a fazer todo o trabalho, tanto nos estúdios radiofônicos, quanto nos laboratórios
de fotografia. A intenção era que a organização também fosse um centro de estudos em
técnicas de mídia, para formar pessoas capazes de utilizar os recursos criados e
distribuídos no Brasil e também para contribuir com o estabelecimento de iniciativas
semelhantes em outros países. Ainda na lista de atividades do CAVE, está a participação
do Secretário Geral da organização no Congresso de Rádio e Literatura para a América
Latina, na Colômbia, em que a organização mostrou interesse em fornecer filmes fixos
para outros países da América do Sul.
Esses dois fatos sugerem a intenção de fazer do CAVE uma referência em
audiovisual. Impressão confirmada no trecho seguinte do Relatório (1960, p.7), que
revela o projeto de formar “uma sociedade para a compra de uma emissora de rádio, que
seria o núcleo de uma futura rede de estações evangélicas”. O contato indicado para quem
se interessasse em fazer doações ou outro tipo de contribuição com o projeto era Carlos
René Egg, que havia sido diretor do CAVE em substituição a McIntire, durante o ano de
1957. Os projetos eram grandiosos, apesar das dificuldades que começavam a aparecer.
Não apenas as relações com outros países sinalizam a intenção de abertura do
CAVE neste momento, como também as produções listadas no relatório. Durante 1959,
a organização realizou diversas gravações de discos e dentre elas, gravou o Coral Pio XI,
“grupo de leigos católicos de Campinas”. O relator faz questão de acrescentar, com
112

A República dos Camarões tinha acabado de se tornar independente. Os documentos do CAVE se
referem ao país como “República do Cameroun”, que é o nome encontrado no site da embaixada do país
no Brasil. Optou-se, para o texto da tese, utilizar o nome português do país, Camarões, por ser a forma mais
conhecida.
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aprovação, que a experiência havia aproximado líderes católicos da organização
(Relatório, 1960, p.7). Outra gravação não religiosa foi para um grupo de violinistas de
“uma escola especializada com sede em Campinas” (Idem). Na frase seguinte, o autor
relembra que até aquele momento o CAVE havia lançado 57 discos evangélicos. A tensão
aparece tanto na positivação da experiência com o grupo católico quanto no reforço da
grande produção evangélica.
As primeiras experiências com filmes de cinema 16 mm também estão registradas
no documento. O filme – provavelmente O Punhal – não havia terminado, mas a previsão
era otimista: 1960 deveria ser “um ano de grande progresso” neste tipo de produção. No
entanto, as informações encontradas mostram que a produção de 16 mm se limitou a um
único filme.
Após narrativa que, embora intercortada por frases otimistas, inicia com
afirmações sobre “o período mais difícil”, os números da produção impressionam.
Segundo o Relatório, o CAVE produziu 11 filmes novos em 1959, além de 3642 cópias.
Produziu reportagens para eventos do meio protestante, além de “várias solenidades,
casamento etc”. Produziu transparências e 8 “filmes para terceiros”. Construiu revelador
para filmes de 16mm, copiadeira e outros equipamentos, além de mesa fotográfica para
desenhos animados. O Relatório conta 3 filmagens de 16 mm e observa que todas foram
iniciadas e nenhuma completada; além de um desenho animado e de legendagem, em
português, em filme “com trilha sonora em inglês”. Durante esse ano, foram irradiados
3351 programas, sendo que 1375 foram “produzidos e dirigidos” durante o mesmo
período. O Departamento de Publicidade e Relações Públicas também apresentou
atividade intensa. Foi produzida uma edição do Notícias CAVE; publicados “vários
artigos em jornais – seculares e evangélicos”, além de realizar “várias apresentações e
seminários de treinamento” (RELATÓRIO, 1960, p.9).
Por fim, há um resumo do relatório comercial e uma análise final, que retoma o
tom otimista e espiritual, reforçando os argumentos de ser eficiente para evangelizar e de
situar a ‘missão’ da organização no país:
Não importa os algarismos do nosso serviço prestado em prol do Reino de
Cristo no Brasil. O importante é que almas foram ganhas para nosso Mestre.
Jamais será possível calcular esta parte do nosso trabalho. (...) O método áudio
visual é um auxiliar as igrejas e missões. É útil somente quando é usado. O
Centro Áudio Visual Evangélico está firme no seu propósito de servir a causa
evangélica no Brasil prestando valioso serviço em proclamar ‘CRISTO A
VERDADE ETERNA’. (RELATÓRIO, 1960, p.10)
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3.1.1.5 1960: Novo estatuto; novas produções
A grande novidade do ano de 1960 foi a alteração dos Estatutos, tratada em mais
detalhes adiante. Outras informações na Ata da AG Extraordinária de 25 de fevereiro de
1960 reforçam o crescimento do CAVE e a consolidação de suas atividades, apesar das
dificuldades de gerência de recursos. O CAVE filiou-se ao DIA – Difusiones InterAmericanas, “entidade evangélica da América Latina, com sede em Costa Rica”. A
filiação era “sem, porém qualquer compromisso financeiro” (Ata da AG, 1960, p.5). A
organização também arrolou novo sócio, A Missão Evangélica Luterana, que
diversificava ainda mais, em termos denominacionais, o quadro de cooperadores e
corroborava a vocação evangélica ecumênica do CAVE. Houve também a nomeação de
componentes para várias comissões, sugerindo uma complexificação organizacional. O
documento ainda permite saber que a diretoria foi responsabilizada pela organização de
atividades comemorativas à primeira década de funcionamento do CAVE, para o início
de 1961, conforme sugestão do Secretário Geral.
Nesse mesmo ano o CAVE comemora o 2º aniversário de instalação dos estúdios
em Campinas, conforme cartas do período, trocadas entre o presidente, Charles W. Clay,
e a secretária do Departamento de Relações Públicas e Publicidade, Alzira H. Ferreira. A
programação do evento nomeado “Semana CAVE”, ocorreu entre os dias 29 de agosto e
3 de setembro, com a exibição, em cada dia para uma igreja evangélica diferente de
Campinas, de filmes fixos e de 16 mm – provavelmente, O Punhal, agora finalizado. Na
lista constam as denominações presbiterianas, batista e metodista, em comunidades
diferentes. Uma das noites era dedicada aos “colonos das circunvizinhanças dos estúdios”
e o último “ao povo de Campinas, em praça pública (Largo do Rosário)”. A carta, de que
tais informações foram retiradas, menciona ainda uma reportagem assinada pelo
secretário de Difusão Cultural da Prefeitura Municipal de Campinas, e uma entrevista
“com o mesmo senhor”113.
Ainda referente ao ano de 1960, encontrou-se uma Ata de Reunião da Diretoria,
realizada em agosto, na cidade de São Paulo. A principal questão da reunião era, mais
uma vez, as finanças da entidade. A verba da Ravemcco para aquele ano já havia acabado.
Havia também uma questão do sumiço de aproximadamente 100 mil cruzeiros. A ata
registra a necessidade de “enérgicas providencias, no propósito de pôr em ordem as contas

Em carta seguinte, o CAVE agradece a participação de Charles Clay e sua esposa nas comemorações –
o que indica que a programação de fato aconteceu.
113
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do CAVE, até agora ainda não acertadas” (ATA Reunião da Diretoria, 1960, p.2).
Também merece destaque que o CAVE ganhou, nessa reunião, mais um sócio ativo, a
organização Igrejas de Cristo, com sede em Goiânia. A constante referência a novos
sócios, como ocorreu na Assembleia Geral anterior, sugere que o CAVE estava em
expansão, atraindo o interesse dentre organizações cristãs diversas.
A reunião introduz à diretoria o Coronel Theodoro de Almeida Pupo, que mais
tarde ocuparia a função de Secretário Geral. Vale ressaltar seu aparecimento diretamente
em uma reunião de diretoria – ele não estava registrado na Assembleia Geral anterior.
Sua presença na reunião seria a convite de McIntire, como um “cooperador da Secretaria
Geral”, ou seja, ele não representava nenhuma instituição, era colaborador individual.
McIntire ressaltou, segundo a ata, “a maneira eficiente e espontânea, com que vem
colaborando, a seu pedido, junto ao CAVE, especialmente no setor das pesquisas em
geral”. Para que todos conhecessem melhor o cooperador, foi-lhe cedida a palavra. Pupo
“explicou aos presentes sua exata colaboração e o desejo que tem, servindo à causa, de
cooperar nesse setor de atividades evangélicas, o que agradou plenamente a Diretoria,
tendo a Mesa apresentado seus agradecimentos” (ATA Reunião da Diretoria, 1960, p.2).
Outra informação é sobre a saúde de McIntire, que parecia sempre exigir cuidados. A ata
registra que o secretário geral deveria tirar férias, “afastando-se, nas respectivas ocasiões,
completamente das suas atividades, preservando dessa forma a sua própria saúde” (Idem).
Por fim, uma nova reunião é agendada para o dia 26 de outubro, mas nenhum registro de
sua ocorrência foi encontrado.
Ao lado da reestruturação organizacional, outra grande marca de 1960 é a
produção de material audiovisual. O CAVE produziu 500 projetores Adner II. Para
alimentar a demanda, foram feitas 12 mil transparências, direcionadas especialmente às
atividades religiosas focadas no ensino. O texto que compila números dos relatórios
referentes ao ano de 1960, está em edição do Notícias CAVE de maio e junho de 1961.
A matéria afirma que “em dez anos o CAVE tem produzido cento e doze originais de
filmes fixos, sendo os mais variados possíveis os assuntos” (Noticias CAVE, VII, N.31,
1961, p.1). O ano também foi produtivo para a gravação de discos: 3 novos álbuns foram
lançados e foram realizadas gravações para mais quatro LPs. O texto refere-se ainda à
produção de 3.864 programas radiofônicos e à irradiação destes por 43 emissoras em todo
o país. A estimativa de ouvintes era otimista: “ao menos, dez milhões de pessoas ouviram
as boas novas por meios dêstes programas” (Idem). Além disso, refere-se ao início de
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produção de “filmes de cinema”. Boa parte do espaço desta edição é preenchido com
propaganda de produtos, possivelmente dos novos, produzidos durante o ano de 1960,
além do que já começava a ser lançado em 1961.

3.1.1.6 1961: Indícios de mudanças
As duas primeiras edições do Notícias CAVE do ano de 61 foram dedicadas a
divulgar informações sobre a Assembleia Geral daquele ano. Eleito por dois anos, esse
seria o último período de McIntire como Secretário Geral. Também é a primeira vez que
aparece o nome de Américo Ribeiro, que seria o próximo a ocupar a função – no início
da segunda década de funcionamento do CAVE. Para o ano de 1961, Ribeiro foi eleito
Tesoureiro. O Cel. Pupo, atuando informalmente até então, não compareceu à reunião –
sua ausência foi registrada em Ata -, mas aparece ocupando cargo no CAVE, como
membro da Comissão de Exame de Contas. Além disso, são registradas duas demissões.
Ou seja, começam a aparecer mudanças no corpo diretivo da organização. É provável que
essas alterações, não há como avaliar em que grau, afetaram os rumos do CAVE na
década seguinte.
A ata ainda registra o ingresso de novos sócios ativos: a já mencionada em reunião
de diretoria, Igreja de Cristo; a Igreja Missionária Unida do Brasil; e a União Batista
Evangélica. Ainda consta como sócio cooperador a Organização Palavra da Vida. Mais
uma vez, o constante acréscimo no número de associados sugere que o CAVE crescia e
se consolidava, abarcando diferentes tradições e inovações evangélicas no país.
A edição seguinte de Notícias do CAVE, de maio e junho de 1961, traz sobre esse
ano apenas a informação de que o secretário geral, Robert McIntire estaria em viagem,
com sua esposa, durante o período de julho a outubro. Celso Wolf passaria a atuar como
Secretário Geral Interino, até o dia 30 de novembro. Segundo a pesquisa de Bellotti (2000,
p.20), baseada em entrevista com Celso Wolf, esses seriam os últimos meses do fundador
no CAVE. As datas não são precisas, mas ele teria atuado na organização de 1951 a 1961,
saindo por causa de desentendimentos com Américo Ribeiro, sobre a produção de
material secular para manutenção da organização. Ribeiro assume a secretaria Geral em
1962, possivelmente é o ano em que Wolf se retira e funda uma produtora independente,
a Wolf Produções. Outra informação de cunho institucional – mais uma mudança – foi a
troca do secretário executivo da Ravemcco, fornecida junto à notificação de que o CAVE
recebeu daquela organização as congratulações pelos dez anos de funcionamento. Não há
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nenhuma menção a qualquer evento comemorativo do aniversário, conforme fora previsto
em reuniões anteriores, a partir das sugestões de McIntire.
No mais, sobre o ano de 1961, é possível afirmar também que tenha sido
produtivo, já que o informativo dedica-se a divulgar produtos variados: LPs, filmes fixos,
transparências, programas radiofônicos.

3.1.2 CAVE 2ª Década (1962-1971): máximo de produtividade; fechamento

3.1.2.1 1962: A questão da autonomia
Há poucos documentos sobre o ano de 1962. As informações disponíveis
permitem afirmar que a questão da autonomia financeira da organização estava
fortemente presente e gerava tensões. Em relação às Atas anteriores, a de 1963 – referente
ao ano de 1962 –, apresenta diferenças marcantes, sendo que a mais nítida é a quantidade
de números transcritos para o documento. O tema das finanças prossegue central e
problemático, mas o tom, como sempre, é positivo. A Comissão de Contas registra “uma
reação muito boa na parte das vendas dos produtos entre o exercício de 1961 para 1962”
(ATA, 1963, p.2). O texto indica um reajuste nos valores dos produtos, de acordo com a
inflação e o aumento dos valores pagos ao CAVE por sócios ativos, cooperadores e
correspondentes. A Assembleia também aprovou solicitação de auxílio a Ravemcco, pelo
10º Aniversário do CAVE, no valor de 185 mil dólares, que seriam utilizados para
equipamento, construção e para instalação de estúdios regionais. A intenção, talvez a
esperança, era que esse recurso fosse capaz de “tornar o CAVE economicamente autosuficiente” (ATA, 1963, p.7).
O relatório do Secretário Geral referente a esse ano não foi encontrado, mas a Ata
traz transcrições de observações feitas pela “Comissão de Leitura do Relatório do Sr.
Secretário Geral”. Após análise do documento, a Comissão retornou nada menos do que
dez questões dirigidas a Américo Ribeiro. Ater-se em algumas delas, cujas respostas
também foram registradas, revela a tensão sobre a sustentabilidade do CAVE.
Antes de elencar os questionamentos, os membros da Comissão agradeceram o
“magnífico relatório apresentado” e afirmaram que “as observações que se seguem não
constituem críticas; ao contrário são apenas pedidos de esclarecimentos” (ATA, 1963,
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p.7). A negação da crítica era, provavelmente, uma tentativa de amenizar o
constrangimento gerado pelo número de questões, afinal não há em outros documentos
encontrados registro de situação semelhante. Após uma primeira questão sobre um ponto
sensível do CAVE, a distribuição dos produtos, a segunda pergunta inicia com a seguinte
afirmação: “a comissão apoia a decisão de restringir trabalhos e serviços de laboratório
para particulares” (ATA, 1963, p.6). Esse trecho comprova o depoimento de Wolf, de que
teria deixado o CAVE nesse período por discordar desse posicionamento.
A questão, no entanto, não para na afirmação de concordância, mas continua,
revelando que provavelmente o grupo presente àquela AG estava de acordo em restringir
a produção ao universo protestante: “Será porém que o plano de entrar no campo de
produção de dublagem para televisão e de filmes de caráter educacional, ambos
relacionados com órgão seculares e governamentais de divulgação, irá prejudicar o tempo
que deve ser dedicado aos fins de evangelização?” (ATA, 1963, p.6, grifo nosso). A
resposta de Ribeiro reafirma, mais uma vez, o posicionamento de restrição, a partir da
afirmação de prioridade:
Tanto o Secretário Geral quanto os seus colaboradores nos Departamentos
Administrativo, Financeiro e de Produção estão sempre atentos à finalidade
primária a que se destina esta Instituição. Quaisquer experiências que
pretendemos realizar nas áreas indicadas pela pergunta, só serão levadas a
efeito sem prejuizo dessa finalidade. (Idem)

A configuração da Assembleia, preocupada mais em manter o CAVE para os
evangélicos do que com a própria sustentabilidade do projeto, é intrigante. Onde estavam
as outras entidades associadas? Talvez a saída de Celso Wolf e os novos rumos tenham
desagrado tanto que esse grupo simplesmente se retirou. Talvez fatos ocorridos no meio
evangélico fora do CAVE tenham contribuído com a ausência desses representantes.
Estranha ainda mais a sugestão registrada de que o número de sócios ativos seja
restringido para 20 e o de cooperadores para 1. Considerando que havia 16 entidades
presentes e que ainda uma outra fora arrolada, isso eliminaria da lista de associados ao
menos 6 entidades, provavelmente dentre as que faltaram à AG.
Uma outra pergunta, sobre distribuição de programas radiofônicos, reforça a
postura de fechamento. A resposta revela que o investimento do CAVE seria todo dentro
do próprio meio: “estamos recorrendo a todas as formas possíveis de contatos com
Igrejas e Concílios” (ATA, 1963, p.6, grifo nosso). Entre estratégias de divulgação
listadas está a publicação em “jornais e revistas evangélicas” (Idem, grifo nosso) – uma
postura diferente do relatório de McIntire, relativo ao ano de 1959, que contabilizava nas
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atividades de divulgação a publicação de artigos em jornais e revistas “evangélicas e
seculares”.
Outra questão, na mesma direção, era sobre o “progresso de penetração do CAVE
no meio evangélico” (Idem). Ribeiro teria mencionado isso em seu relatório e os membros
da Comissão pediam para o secretário dizer “algo a respeito”. A resposta foi que “esta
própria Assembleia Geral é um testemunho do CAVE no meio evangélico” (Ata, 1963,
p.7) e que a publicação “Notícias CAVE” tinha “um fichário de 7000 pessoas que
recebem esse boletim”. A preocupação, novamente, era apenas interna. Além disso, a
resposta dada presume que todos os interessados no boletim eram evangélicos. A última
questão que revela um fato sobre o fechamento da organização é a saída do CAVE do
DIA, que o conectava com organizações evangélicas produtores de mídia de outros países
da América Latina. A explicação para a retirada é que o DIA possuía uma declaração
doutrinária em seus estatutos e exigia que as organizações evangélicas filiadas
assinassem. O secretário pontua que o CAVE não possui declaração semelhante e que o
Secretário Geral “não tinha autorização desta assembleia para satisfazer tal exigência”
(Idem). O interessante é que a questão não foi levada para a Assembleia, para discutir a
tal declaração doutrinária e decidir se deveria assiná-la ou não. Nem mesmo sugeriu-se
consultar a Comissão de Orientação Teológica. A Assembleia parecia acatar, sem debate,
a decisão do secretário.
Ainda é possível afirmar que de 1961 para esse ano houveram duas mudanças
significativas: uma, já assinalada acima, relativa ao corpo diretivo; outra, que não está
clara nos documentos, na relação com a CEB. Baseado na Ata de AG de 1963, é possível
confirmar a saída de Celso Wolf, a partir da ausência de seu nome nas listas de presentes,
e de comissões ou departamentos. Outra mudança significativa no corpo diretor foi a saída
de McIntire da Secretaria Geral, assumida pelo Reverendo Américo J. Ribeiro. McIntire
aparece na função de Secretário Administrativo. Entre a lista das nove entidades sócias
que não enviaram representante para a AG, aparecem a CEB – que também perdera o
status de membro ex-ofício, como aparece em Atas anteriores; a Igreja Metodista do
Brasil e a Junta Geral de Educação Cristã da Igreja Metodista, que estavam na lista de
presentes em todas as reuniões anteriores. Apesar das ausências, o documento registra
uma nova filiação, da Igreja do Nazareno.
Por fim, da Ata é possível extrair um único dado de produção: ao final de 1962, o
CAVE possuía mais de 120 filmes fixos produzidos e, destes, 25 estavam esgotados.
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3.1.2.2 1963: Com os olhos no futuro, planos e expectativas
A Assembleia Geral do CAVE transcorrida no ano de 1964 e com relatórios
referentes a 1963, ocorreu no dia 10 de abril. Este parece ter sido um momento bastante
intenso, em termos de crescimento da produção e nas tentativas de equilibrar as finanças
da organização. O Relatório do Secretário Geral é o documento mais completo sobre o
ano. O tom é otimista, ressaltando fatos e eventos que deixam a impressão de que as
coisas estavam muito boas. O otimismo revela-se também na quantidade de planos e
apontamentos para o futuro, que aparecem junto aos fatos narrados e parecem sempre
abertos para a continuidade, aprimoramento e crescimento. A impressão é que, após as
tensões do ano anterior, o CAVE respondeu com produtividade.

3.1.2.2.1 Rádio: empreendimentos e projetos
Pelos dados e narrativas do Relatório (1964), os avanços mais significativos
durante o ano de 1963, foram na área de rádio. Alguns fatos foram a organização de um
grupo dramático, formado por atores, para gravar o programa de radioteatro “Grandes
vultos da Bíblia” e o início do trabalho da musicista (organista, pianista e compositora)
Norah Buyers, que acompanhava gravações de programas radiofônicos. O mais
significativo, no entanto, foram avanços em empreendimentos maiores: a aquisição de
uma emissora e início de grandes projetos.
Logo no início do ano, em abril de 1963, o CAVE e a Missão Holandesa
assumiram a direção da Rádio Jaguariaíva – uma emissora baseada em município de
mesmo nome, no interior do Estado do Paraná. No Relatório, o CAVE aparece como
responsável pela “orientação” da emissora, com “colaboração da Missão associada”. O
sistema administrativo não parece diferenciar muito do que era exercido no próprio
CAVE: um reverendo cedido por uma missão gerenciava a emissora; nesse caso, o Rev.
Luis Pierre, da própria Missão Holandesa, trabalhava meio período para a rádio. Um
subtópico na parte do Relatório, dedicado à rádio, chama-se “aspecto espiritual”
(RELATÓRIO, 1964, p.5). As informações oferecidas em seguida valorizam a nova
identidade da estação, agora protestante, e seus benefícios para a tarefa evangelizadora.
A primeira informação é que o programa “Os Grandes Vultos da Bíblia” era irradiado
duas vezes por semana. Em seguida, ainda sobre a programação, o Relatório faz questão
de afirmar a retirada do ar do programa “Ave-Maria” e sua substituição por outro, “que
nos é aceitável” – nas palavras do autor do Relatório. Ele ainda informa que “o Rev. Luiz
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Pierre aproveitou, com bastante resultado, a oportunidade de explicar, pessoalmente, a
várias pessoas, o motivo pelo qual a estação não podia continuar irradiando aquele
programa” (Relatório, 1964, p.8). Outro “aspecto espiritual” da rádio era que a emissora
estaria recebendo “muitas cartas pedindo auxilio espiritual” (Idem). Uma das cartas, que
Ribeiro decidiu destacar, era de um rapaz de 23 anos, que a escreveu de dentro da prisão
da cidade. Ele pedia uma Bíblia e o missionário e gestor da estação visitou o rapaz e
entregou-lhe o livro solicitado. Essa história, que teve continuidade no ano seguinte,
reforça o caráter evangelístico da aquisição da emissora.
Fechadas informações de cunho "espiritual”, o relator prossegue com informações
diversas sobre a emissora, com clara avaliação positiva da experiência. Por exemplo, o
texto ressalta a boa aceitação pela sociedade das novidades implantadas pelos gestores do
CAVE e da Missão Holandesa. Assim, o Relatório (1964, p.9) enfatiza auxílios prestados
à emissora, como o empréstimo, sem custos, do auditório do clube local para uso da rádio,
que não possuía auditório próprio. Como não havia ligação telefônica entre o estúdio e o
auditório, mais uma vez, contou-se com cooperação: a Câmara Municipal oferecera os
postes e motoristas da praça e lojistas teriam providenciado o restante do material para
realizar a ligação que, ao fim, custou quase nada aos cofres do CAVE. Neste mesmo
sentido, o Relatório registra que lojistas da cidade vizinha, Itararé, teriam pedido aos
donos da Estação de Jaguariaíva que comprassem também a estação daquela cidade:
“julgam êles que a Rádio Jaguariaiva, atualmente, está ajudando muito à propria cidade,
e êles desejam os mesmos benefícios para Itararé” (Idem).
Ainda contabilizando as aprovações ao novo projeto, o Relatório registra que em
junho daquele ano havia se iniciado um programa sertanejo, colocado no ar durante duas
horas por dia, uma hora pela manhã e outra à tarde. O relator considera o número de cartas
recebidas como aprovação:
No primeiro mês, êste programa recebeu 316 cartas - 314 favoráveis e 2 sem
assinatura, de pessoas que não gostavam do programa. Não se trata de um
programa evangélico, mas de humorismo sadio, sob a orientação da estação.
Está sendo comprovado que é um meio de ganhar ouvintes para os demais
programas. (Relatório, 1964, p.9)

A existência do programa, provavelmente produzido pelo CAVE e o comentário
do Secretário Geral revelam aspectos interessantes da produção. Identifica-se aqui uma
tentativa de adaptação cultural. Ao mesmo tempo, ela só se justifica para “ganhar
ouvintes” para outros programas, provavelmente, aqueles com mensagem explicitamente
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religiosa. Embora sem citar fontes ou dados que baseassem essa afirmação, Ribeiro
escreve que a estação era a “mais possante entre Ponta Grossa e Londrina e a mais ouvida
no Nordeste do Paraná” (Idem, p.10). Por fim, junto à notícia de que o saldo financeiro
da rádio foi positivo e revertido em investimentos para aprimoramento da emissora, o
Relatório indica que a Rádio Jaguariaíva seria apenas o início, tratava-se de um “ótimo
projeto piloto, que deu resultados positivos, além do que esperavamos. Com êste ano de
experiência, estamos em condições de andar com mais segurança nêste setor” (Idem).

3.1.2.2.2 Ainda projetos de rádio: redes
O encaminhamento de duas redes reforça a ideia de que havia um investimento
por parte dos evangélicos em programas de rádio, como oportunidade de ganhar espaço
na sociedade, de se fazerem conhecidos, de irradiarem sua mensagem. A intenção tanto
de adquirir uma emissora quanto de constituir uma associação de estações evangélicas
aparece no Relatório de 1960. Durante o ano de 1963, esses projetos se realizaram. Não
aparece nesse momento nenhuma menção ao fato de que anteriormente, na AG do CAVE
de 1959, a ideia de criar uma rede de rádios evangélicas ter sido citada, chegando-se a
divulgar um contato para interessados em contribuir e acompanhar o projeto. Sem
memória desse passado, a criação da Associação Brasileira de Rádio Evangélico (ABRE)
foi considerada uma “iniciativa digna de real apreciação” (RELATÓRIO, 1964, p.10).
Inicialmente, a rede era composta pelo CAVE, Rádio Jaguariaíva, Rádio Cometa, Rádio
Nepomuceno e Estúdio Evangélico do Recife. A lista de finalidades da nova associação
foi transcrita no Relatório, sendo a primeira delas a defesa dos “direitos dos
concessionários evangélicos de rádio, assim como o livre desenvolvimento e progresso
de suas atividades, dentro das garantias constitucionais e legais que lhe são conferidas”
(Idem). As demais finalidades estão ligadas ao incentivo e auxílio ao crescimento da
radiodifusão evangélica, e oferecimento de orientação “comercial e técnica” às filiadas.
A entidade também intencionava “representar as emissoras evangélicas brasileiras”. Por
fim, havia um acordo de produção, com intuito de alcançar qualidade nos programas:
“tornar possível a produção de programas radiofônicos de alta qualidade, de tipos
diferentes e pelo mais reduzido custo ao alcance da Associação” (Idem, p.11).
Outro projeto encaminhado no período foi a Rede de Estúdios. No Relatório
aparece a indicação de que ela estaria prestes a se consolidar, já havendo, à época, um
acordo prévio entre o CAVE e o Estúdio Evangélico de Recife, para a formação da “Rede
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de Estúdios Evangélicos Brasileiros”. Outras entidades com estúdios já haviam
manifestado interesse na associação. A intenção era que um programa produzido em um
dos estúdios da Rede pudesse ser distribuído entre os demais filiados. Também haveria
um acordo de cooperação técnica. Interessante ressaltar que a formação de redes de
cooperação trazia a marca do período de surgimento do CAVE, o espírito cooperativo e
de trabalho conjunto entre as denominações do protestantismo brasileiro.

3.1.2.2.3 Relações internacionais do CAVE: novas tentativas
Apesar da questão da não filiação ao Difusiones Inter-Americana não ter sido
discutida na AG anterior, dessa vez o tema reaparece e com abordagem diferenciada. O
secretário Geral afirma que “o CAVE vem procurando relacionar-se mais intimamente
com o DIA” (Relatório, 1964, p18). Assim, a última reunião da diretoria do DIA teria
votado uma proposta de emenda nos estatutos que possibilitava a “filiação recíproca”,
facilitando a parceria. O relatório reproduz a decisão da diretoria do DIA, que oferecia
“privilégios e responsabilidades mutuas”, incluindo a nomeação de representante que
teria direito à “voz e voto” na AG. Também havia uma correspondência entre o secretário
geral do CAVE e o secretário de Expansão do DIA, que ainda deveria visitar as
instalações da organização brasileira entre os meses de junho e julho de 1964. Nesse texto,
a relação com a organização aparece de forma positiva, desejada. Ainda que a alteração
que privilegiaria o CAVE ainda não tivesse sido aprovada, a Ata da reunião de 1964
sugere que o DIA seja avisado que a organização brasileira o receberia com prazer como
sócio por filiação recíproca, “nos termos da proposta feita pela sua diretoria” (Ata, 1964,
p.2).
Contudo, o passo em direção ao DIA não foi a única ação de internacionalização.
Durante maio de 1963, Américo Ribeiro participou, junto com McIntire, da organização
da Associação Mundial de Radiofonia Cristã – World Association of Christian
Broadcasting (WACB), que mais tarde se tornaria na atual World Association for
Christian Communication (WACC). A conferência de organização aconteceu no
Kenia114. Os representantes do CAVE passaram por vários países, inclusive Camarões,
No site oficial da World Association for Christian Communication (WACC) – organização herdeira da
WACB – consta que essa reunião teria sido a terceira Conferência Mundial, importante pela adoção de
nova “Constituição”. De fato, Ribeiro diz que participou da comissão de redação dos estatutos da
organização. No site da WACC, a informação encontrada é a seguinte: “1963 - WACB third World
Conference in Limeru, Kenya, adopts new Constitution ‘to provide a working fellowship of churches,
agencies, organizations and persons concerned with the use of radio and television to proclaim the Christian
114

216

onde havia um Centro Audio-Visual Evangélico em desenvolvimento – esse texto não faz
nenhuma referência a isso, mas foi desse país que o CAVE havia recebido um rapaz para
treinamento técnico. A organização brasileira passou a integrar a WACB – o que foi
homologado pela AG, segundo a Ata da reunião. Ribeiro participou da comissão que
elaborou os estatutos e o regimento interno da nova entidade, além de ter sido eleito
representante da WACB na América Latina. Assim, a gestão de Ribeiro parecia, ao menos
a julgar pelo Relatório desse ano, disposta a cooperações e parcerias diversas, dentro do
ambiente protestante.

3.1.2.2.4 Reformas, conquistas: projetos de crescimento
Os laboratórios do CAVE passaram por reformas durante o ano de 1963. Também
um “prédio de serviço”, destinado à produção, começaria a ser construído – a pedra
fundamental foi lançada durante a Assembleia. O Relatório indica que havia um plano de
construção para ampliação e melhoramentos da sede, que vislumbrava um “processo de
evolução da nossa obra, talvez durante os próximos dez anos”. A intenção era que o plano
geral enquadrasse todas as obras futuras e estabelecesse critérios de prioridade para as
construções planejadas. Aparentemente, o projeto era grandioso e revela, mais uma vez,
entusiasmo e a proposta de aumentar a produtividade e a relevância da organização.
Nesse mesmo sentido, o documento registra a existência de projeto de Lei que
declarava o CAVE de utilidade pública no âmbito municipal. Este estaria já em última
fase de aprovação. Naquele mesmo ano, outro projeto de Lei tramitava, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para a declaração de Utilidade Pública em âmbito
estadual115. A intenção era, uma vez aprovado este, obter também a mesma declaração na
esfera federal.
Ainda indicativo das ambições da organização, o Relatório (1964, p.1) considera
“imperativa a revisão das linhas do nosso ADNER II”. A intenção era revisar e melhorar
o equipamento, inclusive em sua aparência: “como sabemos, o público, em geral, dá
grande importância à aparência”, afirma o relator. A intenção era também torna-lo mais
competitivo. Outro investimento em recursos técnicos foi a decisão de comprar
Gospel in its relevance to the whole of life.’” Disponível em: <http://waccglobal.org/who-we-are/ourhistory/timeline>.
115
Segundo dados obtidos no site da ALESP, Projeto de lei Nº 2034 / 1963 foi apresentado em agosto
de 1963 pelo deputado Camilo Aschcar (que foi UDN e ARENA); foi aprovado em discussão única em
abril de 1964 e publicado em Diário Oficial no dia 5 de junho do mesmo ano. Em 1984, a Lei foi revogada.
Disponível em: http://www.al.sp.gov.br.
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equipamento gráfico. O objetivo era agilizar as impressões da própria organização e
“servir às Igrejas e outras organizações evangélicas de Campinas e S. Paulo” (Relatório,
1964, p.2). Mais uma vez, os recursos do CAVE são endereçados exclusivamente ao meio
protestante, sem proposta de utilizar os equipamentos para garantir o sustento da
organização.

3.1.2.2.5 Finanças e remodelamento da distribuição
A grande vilã das finanças nesse Relatório é a inflação. Nesse ponto, o Secretário
Geral insere o CAVE nos grandes problemas nacionais: “não há, atualmente, no Brasil,
nenhuma indústria que possa operar em bases razoáveis de previsão orçamentária, em
virtude da alucinante espiral inflacionária que desorganiza e alarma a vida do país”
(Relatório, 1964, p.4). A consequência direta foi o reajuste dos preços dos produtos.
Apesar disso, o relatório apresenta quadros comparativos com o ano anterior, mostrando
que as vendas superaram as estimativas. O relator anuncia que a organização estava
“praticamente” equilibrada em relação ao débito anterior.
O CAVE possuía duas principais fontes de renda. A externa, dos investimentos da
Ravemcco e a interna, da venda de seus produtos e serviços. Uma quantia menor era
conseguida através de doações de entidades e pessoas do próprio meio evangélico. Nesse
documento, Ribeiro anuncia que a Ravemcco aprovara o valor de 85 mil dólares, a “fundo
reversível”, que seria transferido em parcelas anuais, conforme a solicitação referente ao
aniversário de 10 anos do CAVE. Da mesma forma que aparece na Ata do ano anterior,
havia grande expectativa em relação a esse recurso: “da boa administração dêste fundo
dependerá, em grande parte, não só o desenvolvimento, mas a própria autonomia
econômica do CAVE” (RELATÓRIO, 1964, p.5). Por isso, o documento apelava aos
“corpos eclesiásticos nacionais” para que fizessem um “esforço de cooperação”.
Além do reforço de doações, nesse período a organização revisou suas estratégias
de venda e distribuição. Uma demanda que havia aparecido anteriormente era uma pessoa
que cuidasse exclusivamente da distribuição e, nesse ano, o CAVE consegue esse reforço,
nos moldes da formação de sua equipe: a Missão Presbiteriana do Brasil Central cedeu
um casal para que ambos trabalhassem na organização. Norah Buyers, já citada,
contribuiu com gravação de programas de rádio, e seu marido Rev. James W. Buyers,
assumiu a gerência da distribuição dos produtos, atuando junto ao Departamento de
Distribuição e Relações Públicas – que a partir de então acrescentava a palavra
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‘distribuição’ ao seu nome. Buyers promoveu uma série de mudanças, criando uma rede
que contava com 82 distribuidores comerciais e 193 não-comerciais – pessoas e igrejas.
Além disso, criou novos sistemas de vendas e passou a acompanhar todos os processos,
empresas e pessoas envolvidos na distribuição.
As novidades na área talvez tenham contribuído com a melhoria dos números do
CAVE. Em quadro comparativo das fontes de renda, anexado ao final do Relatório
(transcrito abaixo), os dados apresentam aumentos consistentes em relação ao ano de
1962. O quadro desconsidera as doações e as verbas da Ravemcco. O total de entradas
relativas às vendas de produtos e serviços havia sido 245% maior em 1963.

3.1.2.2.6 Saída de McIntire: fim definitivo do período dos fundadores
Na AG desse ano, 1963, McIntire deixava definitivamente o CAVE. A saída do
fundador é relatada com lamento. A diretoria do CAVE teria pedido à Missão
Presbiteriana Central que o mantivesse como colaborador por mais tempo. No entanto,
desde o início de 1963, McIntire trabalhava no Seminário Teológico Presbiteriano de
Campinas, “na posição de Catedrático de História Eclesiástica” (Relatório, 1964, p.14).
Segundo o documento, essa mudança era um desejo antigo do missionário, que não
escondia esse seu plano da diretoria da organização. O Relatório (1964, p.14-15) também
registra que “nos últimos anos”, McIntire teria assumido a posição convicta “de que
deveria passar a direção desta instituição às mãos de obreiros nacionais”. A indicação de
Américo Ribeiro para o cargo de secretário Geral, já durante o ano de 1962, seria “o
primeiro passo nessa direção”. Não foram encontradas informações sobre até quando
McIntire atuou no Seminário de Campinas. É possível que, por ser estrangeiro, tenha sido
demitido em 1966, quando a executiva do Supremo Concílio promoveu intervenções nas
escolas teológicas da Igreja Presbiteriana do Brasil. O trabalho de Bellotti (2005, p.90)
registra que ele foi trabalhar no Caribe, “mas saiu ressentido com o conservadorismo dos
protestantes brasileiros”.
Com a saída de McIntire, os fundadores do CAVE estavam todos afastados.
Encontrar um substituto para o missionário não foi tarefa fácil. Embora o regimento da
reunião previsse a eleição de secretário assistente, a Ata (1964, p.2) deixa claro que a
decisão foi autorizar a diretoria a eleger o secretário, “tão depressa quanto possa encontrar
a pessoa indicada”.
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3.1.2.2.7 Produção e projetos para 1964
A tabela abaixo mostra que o CAVE estava em plena produtividade durante este
período, com queda apenas na criação de sonorização de filmes fixos, embora o número
de cópias dos produtos já existentes tenha aumentado bastante.
Quadro 4 - Comparativo da Produção do CAVE (1961-1963)
ITEM

1961

1962

Novos Filmes Fixos p/ CAVE
Novos Filmes Fixos p/ terceiros
Cópias de Filmes Fixos
Transparências
Revelação de 16mm
Revelação de B x P
Revelação Colorido
Sonorização de Filmes Fixos
Novos Discos
Cópia de Programas Radiofônicos
Novos Programas Radiofônicos
Projetores Montados
Acessórios para Projetores
Consertos Eletrônicos

6
9
2.109
4.021
Bennet, etc.
670
1.233
25
4
3.451
?
201
237

12
15
5.066
5.090
4.200 pés
391
1.444
25
5
3.161
?
281
41
343

1963
ALV
O
20
13.200
18
15
144
500
300
300

1963
REALIZADO
5
76
14.681
4.347
157
520
18
16
2.238
473
542
310
421

Fonte: Relatório do SG, 1964, p.21 (Arquivo CMM)

Os resultados de 1963 incentivaram alvos arrojados para o ano seguinte. A lista
de planos para 1964 incluía o lançamento de 12 LPs; produção de dez tipos diferentes de
programas radiofônicos; a produção do Adner III e a manutenção do Adner II; produção
de 4 filmes novos originais e mais “4 que dependerão de terceiros”; cópia de 4.500 pés
de filmes fixos por mês, cópias de transparências até o total de 10 mil unidades; a
dublagem de dois filmes; início de produção de filmes com desenhos animados.
A intenção de expansão aparece também na informação de que havia uma
negociação em andamento para conseguir mais dois funcionários, no mesmo esquema de
entidades evangélicas que “cediam” pessoas ao CAVE. Um seria da United Presbyterian
Church USA, outro da American Lutheran Church. Este último seria para trabalhar com
dublagem e produção de filmes de 16mm. Provavelmente, Américo Ribeiro vislumbrou
essa atividade como a solução para a sustentabilidade da organização. Tudo indica, no
entanto, que o trabalho continuaria voltado para o ambiente protestante.
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Ao final do relatório (1964, p.20), o secretário agradece a Deus, reforçando os
objetivos gerais de evangelização e educação cristã da organização:
A Êle, todo o nosso louvor e as nossas ações de graças, quando essa
organização recapitula, como o fazemos por meio dêste relatório, mais um ano
de realizações e atividades no interesse da obra de evangelização dêste país e
do ensino e nutrição espiritual da Igreja que nêle trabalha.

3.1.2.3 1964: O ano do rádio
Os resultados do ano de 1964 não alcançaram os planos arrojados da Assembleia
realizada nos primeiros meses. Documentos da reunião do ano seguinte, em março de
1965, revelam uma série de frustrações. Apesar disso, o tom prossegue otimista e em
outros projetos, as informações são positivas, incentivando novos planos para o ano em
curso. Mostra do otimismo é que, logo na primeira página do Relatório do secretário Geral
(1965, p.1), relativo ao período de janeiro a dezembro de 1964, Américo Ribeiro registra
sua avaliação:
Apraz-nos destacar que, como tereis ocasião de observar no desenvolvimento
do relatório, temos motivos para dar muitas graças a Deus por aquilo que Êle
nos concedeu fazer durante o exercício findo. Salvo alguns itens cujos alvos
não foram atingidos por motivos que estiveram absolutamente além do nosso
contrôle, todos os demais foram plenamente alcançados e até mesmo, em
alguns casos, superados por boa margem. Isto se observou tanto na área da
produção quanto na das finanças e distribuição. Temos, pois, motivos sobejos
para render muitas graças Àquele que nos tem abençoado tão abundantemente,
fortalecendo-nos as mãos, removendo obstáculos e abrindo-nos oportunidades
amplas para servirmos, cada vez mais eficazmente, à Igreja e à Sociedade.

3.1.2.3.1 Melhorias e avanços
O rádio foi a área de produção mais animadora durante o ano de 1964. O número
de emissoras que passaram a irradiar os programas aumentou consideravelmente – de 38,
em 1963, para 67. Isso significava que os programas estavam chegando regularmente a
26 cidades e, “em caráter experimental”, a mais 41. Além disso, havia quatro emissoras
estrangeiras reproduzindo produções do CAVE. Ribeiro atribui o fato à “ênfase dada às
novas produções radiofônicas”. De fato, o número gravações quase dobrou, em relação
ao ano anterior, e os novos programas receberam reforços técnicos. A organista, pianista
e compositora Norah Buyers, que fora saudada na Assembleia do ano anterior, contribuiu
regularmente com a produção radiofônica durante todo o ano de 1964, especialmente com
programas de 15 e 30 minutos. Segundo o relator, sob a supervisão de Norah, “a qualidade
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dos programas foi sensivelmente melhorada, mas com o consequente e natural aumento
de dificuldades no esforço de produção” (Relatório, 1965, p.3). Além do trabalho de
Norah, o CAVE teve a colaboração de Maria Amélia Rizzo que, já ligada ao CAVE,
recebera uma bolsa de estudos da Ravemcco e esteve, por cerca de três meses, nos Estados
Unidos, “especializando-se em matérias relacionadas com a obra áudio-visual”. A essa
altura, ela colaborava com o CAVE uma vez por semana, na preparação de programas
radiofônicos de curta duração, “completamente diverso daqueles que possuímos e com
possibilidades de alcançar, segundo esperamos, grande penetração entre os radioouvintes” (RELATÓRIO, 1965, p.14). Assim, não apenas a quantidade da produção
crescia, mas também a qualidade era aprimorada.

3.1.2.3.2 Rádio Jaguariaíva
Provavelmente um incentivo à produção radiofônica era a emissora de
Jaguariaíva, administrada pelo CAVE em parceria com a Missão Holandesa. Durante o
período de 1964 a estação entrava em seu segundo ano de funcionamento sob a nova
gestão e o empreendimento teve que lidar com questões legais. O Relatório registra a
aprovação de órgão do governo federal para a instalação de um transmissor mais potente
e o processo, em vários órgãos, com a finalidade de aprovar a mudança de localização de
antena. O relator destaca os serviços prestados à comunidade da região:
A emissora de Jaguariaiva continua cumprindo seu lema de servir ao
Evangelho e à comunidade. Durante o ano, auxiliou os hospitais na campanha
de vacinação; as escolas, no senso escolar, e o interior em geral, transmitindo
avisos para o sertão. Os programas evangélicos, em fita e ao vivo, contam com
auditórios assíduos, conforme comentários verbais recebidos de várias partes.
(RELATÓRIO, 1965, p.11)

O destaque do Relatório é a narrativa da história de conversão do jovem
identificado no texto como Argentino. Condenado por roubo, ele teria se convertido
ouvindo o programa Grandes Vultos da Bíblia. Saindo da cadeia, sem conseguir outra
colocação, foi recebido pelo Rev. Pierre, administrador da rádio, para trabalhar na
emissora. Argentino teria sido vítima de um ex-colega, que enciumado de sua nova
condição, o acusou de roubar uma mala. Então seria novamente detido e, depois de 30
dias, libertado pelos esforços do Rev. Pierre. Envergonhado, deixou a cidade, prometeu
manter contato, mas até aquele momento, não havia notícias dele. A narrativa, aqui
resumida, provavelmente é inserida para reforçar a importância da existência da rádio e
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os resultados religiosos que esse tipo de trabalho poderia obter.
Outro destaque é os programas evangélicos irradiados durante a semana, que
totalizavam “oito horas, isto é, mais de uma hora de irradiação religiosa por dia, o que
significa mais do que o dízimo do tempo em que a emissora permanece no ar, a saber, 11
horas por dia” (RELATÓRIO, 1965, p.11). Por fim, o documento ressalta que a emissora
era auto sustentável, com seus próprios rendimentos, era capaz de cobrir os custos
mensais e ainda conseguia investir em melhoramentos.
Na área do rádio, ainda comemorou-se que a ABRE havia registrado seus estatutos
e prosseguia o processo de diálogo e contatos para se estabelecer e consolidar através da
mútua cooperação. Tais informações parecem ter ecoado muito positivamente nos
presentes da AG. A Ata (1965, p.2) recomenda: “que o CAVE se esforce em propagar
informações aos dirigentes evangélicos sôbre o mesmo assunto, a fim de que sejam
estabelecidas outras emissoras no Brasil”.

3.1.2.3.3 Melhorias em outras áreas
Outra área do CAVE que ganhou melhorias significativas durante o período foram
as instalações físicas. A organização ampliou a sede, com a construção de um novo prédio
– cuja pedra fundamental fora lançada durante a reunião anterior. Na AG desse ano, os
participantes visitaram o novo prédio. Os laboratórios receberam melhoramentos e
tinham, nesse momento, o total de 10 salas, divididas por função e/ou etapa de produção.
O Relatório registra uma série de outras melhorias técnicas, compras, reformas e
instalações de equipamentos, inclusive na revelação de filmes fixos, o que permitiu
grande aumento do número de cópias. Apenas durante 1964, foram copiados mais filmes
do que a soma da produção dos anos anteriores, totalizando 21.070 cópias. O aumento
refletiu diretamente na venda deste tipo de produto, um dos responsáveis pelo superávit
registrado nesse ano.
À lista das experiências positivas na produção de filmes fixos acrescentou-se a
coleção de eslaides sobre anatomia humana, uma produção “para terceiros” que a
organização fechou com uma empresa não evangélica. O produto, que começaria a ser
produzido durante o ano de 1965, certamente ajudaria as finanças, no entanto, no
Relatório (1965, p.3), a justificativa não ressalta os benefícios financeiros, mas sim o
aspecto instrutivo e social:
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As 64 coleções serão constituidas de 1.139 slides, que se destinam,
especificamente, aos médicos e aos hospitais. É importante notar que o Brasil
será o terceiro país do mundo a fazer a distribuição dessas coleções, só
produzidas, até agora, nos Estados Unidos e na Suiça. O contrato que
firmamos com a Co. CIBA tem sentido eminentemente social, dado o valor da
contribulção que êsse material representará na luta em que se empenha a
medicina para melhorar as condições de saúde de nosso povo.

Em uma tabela de valores de produtos e serviços, há a previsão de aluguel de
estúdios e de equipamentos e a confecção de filmes fixos “para terceiros” – o que indica
que o CAVE continuava a fazer esse tipo de serviço. No entanto, pelo desenvolvimento
das decisões encontradas e o cuidado em justificar esse tipo de contrato, provavelmente
os clientes eram selecionados cuidadosamente. A maioria dos serviços a que os relatórios
fazem menção foi realizada para grupos protestantes.
A distribuição foi outro aspecto positivo daquele ano, o primeiro em que este
Departamento funcionou com uma pessoa trabalhando em tempo integral. O Secretário
Geral ressaltou: “num ano em que o país enfrentou múltiplos e graves problemas
econômicos que determinaram a falência de não poucas indústrias, o CAVE dobrou suas
vendas” (RELATÓRIO, 1965, p.9). O novo secretário de Distribuição – que fora
apresentado à AG no ano anterior –, trabalhou inicialmente na organização de nomes e
endereços das livrarias com que a organização mantinha relações. Nessa época, eram 155
livrarias e Ribeiro fazia questão de afirmar que “quase todas” eram evangélicas e que
“algumas, não evangélicas, são suficientemente liberais para manter transação conosco”
(Idem). Comentário um pouco enigmático. Será que os produtos do CAVE sofreram
resistência entre comerciantes não evangélicos? Não há nenhum registro que indique
especificamente isso. No entanto, essa afirmação pode sugerir algum episódio nesse
sentido. Por outro lado, indica disposição em buscar parcerias fora do meio protestante.
Outro projeto que se mostrava eficaz na distribuição era a “remessa automática”.
Consistia no envio de determinadas quantias de lançamentos, a partir de acordo prévio.
Havia 54 revendedores que aceitaram trabalhar dessa forma. O Relatório registra que o
Departamento também utilizou os filmes 16mm, “O Punhal” e “Tonico e o Demônio”
como forma de sondar a receptividade deste tipo de produto. No entanto, o relatório não
apresenta nenhuma conclusão sobre os produtos.
As atividades da secretária de Relações Públicas oferecem uma ideia do trabalho
que o CAVE empreendeu nesse período para divulgar seu trabalho e produtos. O
Relatório registra apresentações de produtos e atividades para 20 organizações ou grupo
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de pessoas, durante o ano, ou seja, quase duas por mês. Reforçando uma postura de
(re)abertura, Ribeiro escreveu que “entre êstes grupos, merecem destaque os seguintes:
um, constituido de religiosas Católicas que adquiriram vários filmes do CAVE; outro,
formado por 34 padres e freiras que, vindo do Rio a S.Paulo, decidiu chegar a campinas
especialmente para entrar em contato com o CAVE” (Idem, p.9). Ainda estão nomeadas
no documento entidades educacionais que receberam esse tipo de apresentação e a visita
da Secretária, com ministração de cursos sobre o trabalho audiovisual, em cidades do
interior e na capital do país. Naquele ano foram publicados 5 números do Notícias CAVE,
além de artigos sobre audiovisual em revistas e jornais evangélicos.
Ainda nesse período, o CAVE havia fixado escritório no centro de Campinas, o
que facilitava o acesso de clientes e outros trâmites administrativos, em espaço cedido
pela Livraria Cristã Unida, na Av. Francisco Glicério, 1417.

3.1.2.3.4 Relações internacionais: fortalecimento
O CAVE estabeleceu e fortaleceu suas relações internacionais durante o ano de
1964. No plano institucional, a organização estabeleceu contatos que levaram à filiação a
duas entidades internacionais: Comissão Evangélica Latino-Americana de Educação
Cristã – CELADEC116 e The International Broadcasters Society117. Esta última, não era
evangélica. Talvez por isso o relator acrescenta informações: “organização que procura
fortalecer os laços de relação entre as entidades interessadas no setor do rádio e TV e a
contribuição que êsses recursos de comunicação às massas podem prestar à sociedade”
(Relatório, 1965, p.15). As filiações foram confirmadas pela AG. Já as relações com
Difusiones Inter-Americanas estava novamente comprometida. A proposta que
possibilitava filiação mútua, elaborada pela diretoria do DIA, não fora aceita pela
Assembleia daquela organização. No entanto, o CAVE já havia aceito, na AG anterior, o
DIA como seu filiado. A proposta do secretário Geral era manter a filiação do DIA ao
CAVE, como indicativo de boa vontade: “isto significaria apenas mais uma expressão do
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Segundo matéria sobre os 40 anos da organização, em 2003, no portal da Agência Latino Americana e
Caribenha de Comunicação, a Celadec atua atualmente com educação para o ecumenismo através de três
programas prioritários, capacitação, intercâmbio e pesquisa, comunicação.
http://www.alcnoticias.net/interior.php?lang=689&codigo=2700&PHPSESSID=fb9e71055196a2573fe86
7684da2ccd6
117
Entrevista com o fundador dessa organização, Tim Thomason, fala um pouco sobre o funcionamento da
sociedade, que reunia membros no nível institucional, com organização e emissoras, e no individual, com
a
filiação
de
profissionais
da
área.
Disponível
em:
<http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME06/Tim_Thomason1.shtml>.
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nosso sincero desejo de vencer uma resistência para qual não podemos descobrir razões
realmente cristãs” (Idem, p.16).
No plano pessoal, representativo, a participação de Américo Ribeiro na
Comissão Executiva da WACB, no setor da América Latina, reforçava a presença do
CAVE no exterior. Ribeiro passou um mês inteiro em viagem financiada pela WACB,
quando participou da reunião da Executiva daquela entidade, em Frankfurt, Alemanha,
onde ficou decidida a publicação da revista, em castelhano, “O radialista cristão”. O
secretário ainda realizou uma série de visitas a outros países. Entre elas, esteve na Rádio
Vaticano, sobre a qual comenta: “transmite, durante todo o dia, programas em dezenas
de idiomas diferentes e que nos impressionou pelo seu alto nível técnico, eficiência e
alcance” (Idem, p.16). Também esteve em Amsterdã, onde conheceu uma “excelente
organização evangélica de Rádio e Televisão” (Idem) que tomou por modelo de
eficiência do que poderia ser o CAVE.

3.1.2.3.5 Projetos frustrados e problemas com a equipe
O Relatório referente a 1964 registra uma série de projetos não finalizados e
situações problemáticas. O Grupo Dramático, anunciado no Relatório anterior, não
conseguiu produzir com regularidade. A intenção era ter um grupo de atores que
mantivesse a produção regular de radioteatro, como o programa Os Grandes Vultos da
Bíblia. Acreditava-se que um estúdio em São Paulo resolveria esse tipo de dificuldade –
provavelmente o acesso à sede do CAVE não era fácil àquele tempo e é provável que
parte dos atores residisse na capital paulista.
Outro problema enfrentado era com a gráfica. O equipamento solicitado não havia
chegado e a diretoria acabou por devolver a máquina que alugava de uma empresa em
São Paulo. O texto sugere que o equipamento não chegara a sair do porto de Nova Iorque.
A importação era uma questão para o CAVE. Durante esse período, a organização
enfrentou um problema que exigiu medida judicial: toda uma remessa ficara sete meses
retida no porto de Santos. Ainda em relação a equipamentos, a produção do Adner II foi
interrompida durante esse ano, já que o projeto era lançar o Adner III e o CAVE I. No
entanto, os projetores novos não foram lançados.
Esse Relatório especifica problemas com a equipe do CAVE. Apesar da qualidade
dos técnicos, ressaltada pelo relator, que registrou o quanto a equipe era criativa,

226

inventando e mantendo equipamentos, a organização sofria com a pouca quantidade de
funcionários. Em foto da equipe impressa em calendário de divulgação desse ano, há 19
pessoas em “a família CAVE” – como está na legenda. Nas narrativas, esse número
parece menor do que o necessário para atender às demandas da organização. O Relatório
anuncia mais um membro da equipe, cedido por uma missão, para trabalhar em tempo
parcial. Em compensação, um dos técnicos havia deixado o CAVE. Também um dos
contatos da organização para o Departamento de Produção estava nos Estados Unidos e
não tinha previsão certa de retornar ao Brasil. E ainda a negociação com a American
Luteran Church, anunciada no ano anterior, para o envio de um funcionário para a área
de dublagem e produção de filmes de 16mm, não alcançara o resultado esperado.
Por fim, prosseguia vago o cargo de secretário Assistente, deixado por McIntire
ainda no ano anterior. O Coronel Theodoro de Almeida Pupo chegou a ser eleito para a
função, pela diretoria, que estava satisfeita com sua integração à equipe. No entanto, por
“motivos supervenientes, entre os quais os que se ligam ao seu estado de saúde”, o
Coronel declarou-se impossibilitado de continuar no cargo (Idem, p.16). Ribeiro deixou
clara sua preocupação com a situação:
Não podemos, porém, deixar de confessar que certo gráu de preocupação nos
domina o espírito quando consideramos as lacunas que se abrem em nosso
corpo administrativo, justamente num Instante em que vários fatores se
reunem no sentido de convencer-nos que o CAVE vive um ano de
oportunidades singulares na sua história. Jamais foram tão amplas e adequadas
as suas instalações; jamais estiveram elas tão bem equipadas; nunca, no
passado, as oportunidades de trabalho foram tão vastas, nem tão numerosas
solicitações e pedidos que constantemente recebemos, dentro do nosso campo
de ação, a ponto de já não podermos realmente atendê-los. A área potencial
que se nos oferece pode ampliar-se, a qualquer momento, para além dos
limites do Brasil, extendendo-se por tôda a América Latina. E é justamente
nêste instante em que se desdobram magnificamente as nossas possibilidades
e oportunidades, que infelizmente se agrava, por fôrça de imprevistos de
última hora, o problema relacionado com o nosso corpo administrativo, isto é,
que nos faltam homens especializados, capazes de auxiliar-nos a conduzir
o CAVE ao limite de sua capacidade de produção e, consequentemente, de
suas possibilidades de atender às imensas oportunidades que Deus abre
diante de nós. Sentimos que não podemos deixar de levar ao conhecimento
desta nobre Assembléia esta situação, não só para pedirmos as orações dos
nobres irmãos para que encontremos solução para o problema com que nos
defrontamos, mas também sugestões que porventura nos possam ser feitas por
alguns dos membros deste plenário”. (Idem, p.18-19)
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3.1.2.3.6 Finanças e autonomia
O ano de 1964 começara financeiramente apreensivo. O relator descreve: “todos
sabemos que a crise política nacional, somada à violenta espiral inflacionária, estabeleceu
um clima de pânico tanto na indústria quanto no comércio, que não podia deixar de atingirnos” (Idem, p.6). Apesar disso, o ano fechou com as contas equilibradas, em parte devido
ao sucesso na distribuição de discos e filmes fixos. Pode-se imaginar que gerenciar as
contas do CAVE não era tarefa simples. Naquele ano, a organização operava com 7 bancos,
por causa dos limites de transação impostos por cada um deles e das remessas de dinheiro
enviadas do exterior. O principal problema financeiro assinalado, no entanto, era o atraso
de pagamento de clientes e omissão do pagamento de anuidade de entidades ligadas ao
CAVE. A autonomia financeira continuava a ser uma questão sem resposta e a aposta
permanecia nas entidades evangélicas nacionais:
Cumpre-nos também sublinhar a necessidade de encontrarmos, da parte das
organizações que cooperam com o CAVE no Brasil, apôio mais decidido e
generoso sob o aspecto financeiro. Este será o caminho pelo qual o CAVE
pode-rá transformar-se em organização economicamente autônoma e
nacional. (Idem, p.8)

3.1.2.3.7 Planos para 1965
O “Plano para 1965” havia sido elaborado pelo Departamento Técnico, mas esse
documento não foi encontrado. No entanto, ao citá-lo, o relator está consciente de que a
organização possuía, àquela época, mais estrutura do que recursos humanos para utilizá-la
e produzir: “tememos o perigo de não dispormos de todos os elementos com que
contávamos para tirar o máximo proveito das nossas possibilidades e oportunidades”
(Relatório, 1965, p.6). Apesar dos planejamentos realizados, Ribeiro parece esperar um
milagre: “esperamos, porém, que Deus nos auxiliará a remover êste obstáculo, e então
poderemos ter a convicção de que chegaremos ao fim do corrente ano apresentando um
relatório porventura ainda mais promissor do que este” (Idem).
A parte estrutural, no entanto, continuaria a crescer, de acordo com o projetado.
Apenas o novo prédio, construído durante esse ano, possuía 390 m2 de área. O alvo agora
era a construção de instalações adequadas ao refeitório, cozinha, dispensa e um
apartamento para zelador. Baseado em uma primeira experiência bem sucedida de
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dublagem118, realizada durante esse ano, também planejava-se avançar na área de cinema,
com a produção de filmes dramáticos de evangelização durante o ano de 1965.
Outro projeto da organização para o ano seguinte era montar um estúdio na cidade
de São Paulo, o que seria realizado com os recursos levantados pela Ravemcco para os
“fundos do X Aniversário”. Junto ao estúdio, havia a intenção de estabelecer um escritório
e uma loja. O então distribuidor da capital119 teria com o CAVE, durante o ano de 1965,
um novo contrato, “em caráter experimental e duração limitada” (Idem, p.10).
Provavelmente, uma vez em funcionamento uma loja própria, a necessidade do fornecedor
terceirizado na capital seria revisada.
O CAVE ainda pleiteava, nesse período, um registro no Departamento do Serviço
Social do Ministério da Educação e Saúde. Ainda na área de formalidades legais, a
organização tentava conseguir uma “licença de importação, consumo e sêlo” – para evitar
problemas com as remessas constantes que solicitava dos Estados Unidos; isenção do
imposto de renda, que estava em fase final de despacho, no Ministério do Rio de Janeiro.
Tais demandas sugerem um crescimento institucional da organização, que já possuía
registro como instituição de Utilidade Pública em âmbito Municipal, conseguido em 1963
e na esfera Estadual, de 1964.

3.1.2.3.8 Treinamento: área a investir
Apesar da lista relativamente longa de projetos para 1965, provavelmente nenhum
deles fosse tão grandioso quanto o de treinamento. O objetivo era que um curso intensivo
em audiovisual, realizado na própria sede do CAVE, integrasse o programa anual de
atividades. O projeto baseava-se em experiências pregressas. O Relatório (1965, p.14)
lembra a realização de “vários cursos relacionados com o uso dos recursos áudio-visuais,
no campo religioso e no educacional”. Além disso, cita que já havia recebido para
treinamento o rapaz de Camarões, uma jovem colombiana e, durante o ano de 1964, “um
membro da Igreja Valdense do Uruguai, sr. Lílio Pons” (Idem). O alvo é que o curso tivesse
duração de 3 a 6 meses. Mais uma vez, o financiamento do projeto contava com as
entidades relacionadas com o CAVE. Ribeiro justificava o projeto como parte da vocação
da organização:
O filme dublado chamava-se “Esta é a Vida”, tinha 30 minutos e era uma produção luterana.
Um membro da Igreja Metodista de Vila Marina, em São Paulo, montou um esquema de distribuição
principalmente de produtos do CAVE que se chamava “Clube do Filme Fixo”. Esse trecho do Relatório
faz referência a essa experiência, que também foi citada por Davi Betts, em entrevista à pesquisadora
118
119
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A direção do CAVE jamais perdeu de vista o fato de que constitue parte de
primária importância do seu programa a preparação de obreiros capazes não
só de ajudarem as igrejas a fazer melhor uso dos recursos áudio-visuais no seu
programa de evangelização e ensino, mas também de prepararem outros para
que realizem o mesmo trabalho. (Relatório, 1965, p.14)

A justificativa parece ter conquistado a AG. Embora o curso intensivo não seja
mencionado, um primeiro passo, a realização de um seminário, é indicado já para 1965. A
Ata da reunião (1965, p.2) registra a recomendação para que fosse nomeada uma
“Comissão de Planejamento do primeiro seminário sôbre o uso dos recursos áudio visuais
nos setores da evangelização, educação religiosa e educação secular”, já sugerindo os
nomes que formariam o grupo. Recomendava ainda que o primeiro seminário fosse
realizado em Campinas, no Seminário Presbiteriano, na primeira quinzena de julho de
1965.

3.1.2.4 1965-1971: Ausência de documentação institucional
Do ano de 1965 até o fechamento do CAVE quase não há documentos
institucionais. Informações sobre esse período foram coletadas especialmente da pesquisa
de Bellotti, que entrevistou duas pessoas que trabalharam no CAVE durante essa época e
de algumas cartas e orçamentos encontrados. Não há nenhuma ata de reunião ou
relatórios. É possível afirmar que entre os anos de 1965 e 1966 a produção atinge seu
auge e, a partir de então, a organização começa a declinar, devido a problemas
administrativos e financeiros.

3.1.2.4.1 Seminário de Comunicação: 1966
A Ata de 1965 nomeou pessoas para constituir uma comissão que se dedicaria à
organização de um seminário sobre recursos audiovisuais. No entanto, o primeiro evento
desse tipo provavelmente só aconteceu em 1966. O I Seminário de Comunicação teria se
realizado entre 11 e 16 de julho, em parceria com a Secretaria de Agricultura de Campinas
e ocorrido parcialmente no Seminário Presbiteriano do Sul e parcialmente nas instalações
do Cetrec, órgão governamental da área técnica de agricultura. O seminário abordou
temas como “usos que os meios audiovisuais deveriam assumir em vários campos de
trabalho, com o a Pedagogia, a Agricultura, e a Religião, entre outros” (BELLOTTI, 2005,
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p.46). Com informações retiradas principalmente da entrevista com Ana Maria Coelho,
secretária do CAVE nesse ano, Bellotti (2005, p.47) cita que o Seminário
Foi evento voltado para dirigentes, professores, preletores, e representantes
das denominações sócias do CAVE, e dentre os participantes estavam um
especialista em audiovisuais, Dr. Dwight Wilhelm, de Nova York, prof.
Chicralla Haidar, do Centro de Pesquisas Educacionais da Universidade de
São Paulo, reverendo Luís Schettini Filho, da Junta de Rádio e Televisão da
CBB, reverendo John Willian Garrison, da Igreja Metodista do Brasil,
responsáveis por palestras e aulas práticas. Do meio secular, vieram
representações dos campos Educacional, Serviço Social e Agricultura.

A entrevistada, em trecho transcrito no trabalho de Bellotti (Idem), afirma que a Unesco
enviou pessoas para o evento, que teve também participantes de vários países da América
Latina. Ainda sobre o ano de 1966, Bellotti registra que haviam 28 sócios membros do
CAVE.

3.1.2.4.2 1967-1969: orçamento e cartas
Em página do “Orçamento para 1967” é possível ver que o documento inclui uma
pequena quantia, comparada ao total de entradas previstas, de “ordenados pagos pelas
Missões”. Também havia a previsão de arrecadação com o serviço de dublagem – o que
sugere que outros trabalhos foram realizados. A principal fonte de renda prevista, no
entanto, é “Distribuição”, ou seja, a venda dos produtos.
Segundo Bellotti, o financiamento da RAVEMCCO cobriu boa parte das despesas
da implantação e da manutenção do CAVE, inclusive pagamento de salários, mas o
recurso foi gradualmente retirado. Nos relatórios e atas utilizados na narrativa acima, vêse que a Ravemcco renovou o envio de recursos para o CAVE, a partir de 1961, através
dos “fundos do X Aniversário”. No entanto, no último documento encontrado, referente
a 1964, esse fundo estava sendo enviado em parcelas anuais e não há registro do quanto
faltava e qual era o plano de envio para os próximos anos. A autonomia financeira da
organização também aparece como uma preocupação constante.
Carta de dezembro de 1969, enviada de Ricardo Irwin, então funcionário do
CAVE, para um pastor, Rev. Omar Deibert, tem como objetivo informar “o que o CAVE
tem produzido mais recentemente, no setor de rádio”. A organização continuava sua
produção de rádio nesse período. A carta ainda solicita a divulgação do material e indica
novamente dificuldades na distribuição: “sentimos que devido às dificuldades do
momento, CAVE tivesse de alterar a forma de fornecimento de programas, não podendo
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continuar com o sistema de empréstimo”. Também com data deste ano, foram
encontradas no arquivo pastas com a seguinte observação na contra-capa:
“Refotografado”, data e assinatura. As pastas continham gravuras de histórias inteiras.
Isso indica que a produção prosseguia, tanto na área radiofônica quanto de eslaides.
Junto a essa carta foram encontradas duas páginas – provavelmente os anexos
enviados, divulgando os novos produtos. O CAVE anunciava dois programas de rádio: O
Assassínio de Deus e Olimpíadas em Revista. A segunda página anuncia 4 programas
natalinos produzidos e, “em fase de produção”, outro programa radiofônico, chamado
“Nosso Almanaque no ar”. Não há informações sobre a conclusão da produção ou a
disponibilidade desse programa. A divulgação da produção ocorreu em 1969 e apenas
dois anos depois, aproximadamente, a organização fechou as portas de sua sede, em
Campinas.
Bellotti entrevistou Ricardo Irwin, que trabalhou na produção de “Nosso
Almanaque no ar”. Segundo ela, a proposta era inspirada na publicação “Nosso
Almanaque”, da Livraria Cristã Unida, administrada pelos menonitas. A publicação
escrita contou “com a colaboração de diversas pessoas ligadas a igrejas protestantes
tradicionais”. Entre eles, Ricardo Irwin, que tenta levar a proposta para a produção
radiofônica e Jaime Wright, que se tornou defensor dos direitos humanos no Brasil e
coautor de Brasil Nunca Mais. Entre os desenhistas, outro personagem ligado ao CAVE:
Alcídio da Quinta, profissional responsável por boa parte da produção de desenhos da
organização na época, especialmente os infantis. O objetivo de “Nosso Almanaque” era
alcançar o sertanejo brasileiro, oferecendo “um sentido cristão à vida cotidiana dos
habitantes de zonas rurais, cidades pequenas e bairros periféricos de grandes cidades”
(BELLOTTI, 2005, p.48). Dois aspectos interessantes sobre a proposta é que a publicação
procura dialogar com a cultura interiorana do país, sem criar conflitos, procurando levar
informações sobre saúde, alimentação e outras. Há trechos de incentivo à leitura bíblica
e à formação, através do conhecimento. A abordagem procura aproveitar os elementos
católicos da cultura para reforçar princípios da ética cristã. Esse aspecto é muito
interessante, porque está na contramão do tom combativo na relação entre protestantes e
católicos, encontrado na história da inserção e desenvolvimento do protestantismo no
Brasil.
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3.1.2.4.3 Por que o CAVE fechou? Tentativas de respostas
Os documentos encontrados, que possibilitaram conhecer fatos, projetos,
conhecer sobre pessoas que atuaram no CAVE, não chegam a desvendar o fechamento
da organização. Estranha-se mesmo que haja tão pouca documentação sobre os últimos
anos. Será que as assembleias gerais deixaram de acontecer e, portanto, deixou-se de
produzir relatórios e atas? Teriam esses documentos simplesmente desaparecido ao longo
do tempo? Foram eles levados pela Rádio Cometa, a outra entidade que herdou o
patrimônio do CAVE? Ou por alguém, pessoalmente? Não há como saber. Não é possível
afirmar o que houve com tantos projetos anunciados no Relatório de 1965: que fim teve
a Rádio Jaguaraíava? A ABRE? As associações do CAVE às organizações estrangeiras?
Algum treinamento intensivo chegou a ser realizado? É possível tecer considerações,
sem, contudo, chegar a conclusões sobre os fatos.
A rádio Jaguariaíva esteve em funcionamento com programação do CAVE por
três anos e, segundo Richard Irwin a organização perdeu o controle sobre ela devido a
problemas financeiros. Segundo restrições legais do Brasil, a rádio pertencia a pessoas
ligadas ao CAVE e não há notícia do que aconteceu em seguida. Em relatório que Irwin
escreveu em 1962, mas só foi publicado em 2003120, a rede de rádios evangélicas
enfrentou restrições a compra e aluguel de horários em rádios. Em 1962 a Igreja Católica
controlava ou possuía cerca de 90 estações de rádios, enquanto que em 1963, o número
cresceu para 120 estações. Irwin registrou, em entrevista a Bellotti, que “growing control
of radio by hostile forces (mainly conservative and clerical) has eliminated all the
Protestant programs from any areas of the country. Today few Brazilian church leaders
would question the necessity for Evangelical owned radio stations” (IRWIN, 2003, p. 21
Apud BELLOTTI, 2008, p.69).
A pesquisa de Bellotti também não desvendou o fim do CAVE, pois mesmo os
entrevistados não forneceram informações precisas. O que se sabe e foi afirmado
claramente, é que houveram graves problemas financeiros e administrativos.
Provavelmente questões políticas também estavam envolvidas. Sobre a situação
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Richard Irwin, ou Ricardo Irwin, como era conhecido no Brasil, era um missionário americano que atuou
no país por muitos anos, tendo trabalhado no CAVE até o fechamento da organização. A ele teria sido
pedido um relatório em formato de reportagem sobre as atividades de missionários americanos no Brasil.
O documento foi produzido, mas sua publicação só ocorreu em 2003. Isso porque em 1964, a Missão teria
recolhido matrizes e impressões do relatório, com medo de que o conteúdo de denúncia do volume pudesse
causar problemas aos presbiterianos. Em carta para Irwin de 06/05/1964, o tesoureiro, rev. James Wright,
escreve: “please, accept our regrets for the ‘rude golpe’ which was inevitable following the ‘golpe rude’”
(Irwin 2003: iv; Apud BELLOTTI, 2008, p.57).
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financeira, a redução do financiamento externo, especialmente da Ravemcco121,
combinado com a necessidade de importar matéria-prima, em dólar, e com inflação,
instabilidade econômica no país certamente dificultaram a manutenção de atividades e
funcionários. Ainda assim, a redução de financiamento externo por si só não é suficiente
para explicar, já que os últimos anos em que há documentação, os relatórios apontam para
bons números alcançados através da distribuição e venda dos produtos, além de contratos
para a produção de material “para terceiros”.
A segunda área problemática era a administrativa. A Bellotti (2005, p.11), Wolf
citou que “uma série de contrariedades entre os membros do CAVE ocorreu por conta de
erros administrativos tanto na gestão de Robert McIntire como na gestão de Américo
Ribeiro na secretaria-executiva”. De fato, em alguns relatórios é possível perceber
tonalidades defensivas por parte do diretor ou secretário geral. Wolf acreditava que a má
gerência de recursos teria se agravado com a saída de McIntire e sua substituição por
Américo Ribeiro. Percebe-se, especialmente no primeiro relatório de Ribeiro, certo
fechamento em relação à produção. Mas nos anos seguintes, parece haver um novo
processo de abertura. Os dados dos documentos também sugerem um afastamento de
McIntire, não uma ruptura, como Wolf deixa a entender. McIntire assumiu por um ano o
cargo de secretário assistente e, depois de deixar o dia-a-dia do CAVE, ainda participou
da assembleia geral de 1965, como representante da Ravemcco. As informações não
chegam a subsidiar conclusões.
O modelo administrativo também deve ter afetado o funcionamento da
organização (mais detalhes são explorados no próximo tópico). Gerenciar produção a
partir de assembleias gerais e sistema de representatividade institucional, não devia ser
tarefa fácil, pois exigia manter o equilíbrio entre as entidades membros. Considerando o
contexto político interno ao meio protestante e externo da época, isso deve ter gerado
diversas tensões. Bellotti chama a atenção para o silêncio de seus entrevistados em relação
a detalhes do fechamento da organização. Silêncio reforçado pelo material reunido em
São Bernardo, já que os documentos do período não estão junto com os demais. Que
estejam perdidas atas e relatórios de um ou outro ano, é compreensível, pelo tempo e o
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A Ravemcco teria tirado gradualmente o financiamento inicial. No fim do CAVE, a organização também
passaria por problemas nos Estados Unidos. Em sua tese, Bellotti (2008, p.70) avalia: “O fechamento do
CAVE no Brasil coincide com o fim da era liberal no protestantismo americano, que perdia poder e
influência na cultura americana ao longo dos anos 1960. O envolvimento da NCCCUSA na luta pelos
direitos civis provocou uma divisão entre os membros, e a retirada de financiamentos de missões nacionais
e internacionais”.
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armazenamento inadequado dos documentos. Mas é estranho não haver nada sobre
período relativamente longo, de 5 a 6 anos. Bellotti (2005, p.78) acredita que a
organização pode ter sido alvo de disputas, já que, com seu crescimento, provavelmente
seus dirigentes tornavam-se conhecidos no universo evangélico.
Uma análise das personagens envolvidas poderia fornecer algumas pistas. É fato
que boa parte dos envolvidos no CAVE eram ligados a igrejas ou missões presbiterianas.
O fundador Robert McIntire, que administrou o CAVE por toda a primeira década, era
presbiteriano. Seu substituto, Américo Ribeiro, era pastor da Igreja Presbiteriana do
Brasil e também o Coronel Theodoro Pupo, sobre o qual não há documentos, mas que
teria assumido a secretaria geral da organização durante os últimos anos, também era
dessa igreja. Da mesma forma, as duas principais secretárias do CAVE eram da IPB. No
plano institucional, é complicado entender o interesse da Igreja pela organização, já que
no fim da década de 1940 criara sua própria editora, afim de editar, publicar e distribuir
material institucional, sem depender totalmente da CEB. Indícios de que o envolvimento
era mais pessoal e menos institucional, percepção confirmada por pesquisa de Alexander
Farjado, sobre protestantes nas rádios brasileiras, que registra entraves burocráticos para
a filiação da IPB ao CAVE122. Não há, contudo, como aferir as influências e intercâmbios
entre envolvimento pessoal e institucional. De qualquer forma, o quadro de relações é
interessante.
Américo Ribeiro era tio de Boanerges Ribeiro, que foi eleito presidente do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1966 e promoveu o fechamento
ecumênico e teológico da instituição, através do alinhamento ao fundamentalismo. Foi
sob sua gestão que, nesse mesmo ano, inicia-se a intervenção nos seminários, com
expulsão de professores e alunos e fechamento de uma das escolas teológicas. Nada indica
que houvesse ou que não houvesse alinhamento entre tio e sobrinho – no último relatório,
Ribeiro narra sua participação em eventos internacionais e a filiação do CAVE a
organizações

ligadas

ao

movimento

ecumênico

no

mundo.

No

entanto,

independentemente da posição individual de Américo Ribeiro123, a crise da IPB deve ter
afetado a organização. Exemplo disso é a coincidência da data de troca de secretária com
122

A pesquisa de Fajardo encontrou citações do CAVE em documentos oficiais da IPB. A filiação da Igreja
à organização teria ocorrido em 1957, sendo nomeado como representante oficial o Rev. José Borges dos
Santos Junior, que era presidente do Supremo Concílio da Igreja e radialista de um dos primeiros programas
produzido pelo CAVE, Meditação Matinal, que continuou existindo depois do fechamento da organização,
ficando no ar durante 28 anos. (FAJARDO, 2011, p.70-72)
123
Informação retirada de texto sobre Boanerges Ribeiro, escrito pelo historiador da IPB, Alderi Souza de
Matos. Disponível em: <http://www.mackenzie.br/7177.html>.
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a intervenção no Seminário de Campinas. A primeira secretária que aparece nos
documentos era Alzira Helena Ferreira, esposa do pastor presbiteriano Júlio de Andrade
Ferreira, diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. O ano de 1966, foi ele
quem enfrentou a intervenção do Supremo Concílio e se posicionou em defesa de um dos
professores alvo das demissões, Richard Shaul. Nesse mesmo ano Alzira deixava a
secretaria do CAVE. Ana Maria, que a substitui, era sobrinha de Américo Ribeiro.
Também é a partir desse ano que não há documentos disponíveis.
Outro personagem que aparece em registros orais, mas não foi possível encontrar
nenhuma documentação sobre ele, além de citações de sua participação pontual em
atividades, é o Coronel Theodoro de Almeida Pupo124. O Coronel se aproximou do CAVE
ainda junto a McIntire e tenta uma nova aproximação justamente durante o ano de 1964,
mas não permanece. O que se sabe é que ele esteve na direção do CAVE nos últimos
anos. As informações coletadas por Bellotti indicam que:
Américo Ribeiro também trouxe o coronel Theodoro de Almeida Pupo para a
equipe de direção do CAVE, um dos pivôs da falência do órgão, em 1971. Ele
demitira o pastor no final dos anos 60 e teria usado o CAVE para gravar
propaganda para o governo militar. Sob a sua gestão, a RAVEMCCO retirou
totalmente os recursos de financiamento, impossibilitando a continuação das
atividades, vindo a falir em 1971. (BELLOTTI, 2005, p.12)

Teria sido na época da direção do Cel. Pupo, em 1969, que o CAVE foi convidado a
participar do II Congresso da Associação Brasileira de Estudos em Audio-Visual –
ABEAV. Bellotti (2005, p.84) relata que o convite foi encontrado em pasta do CAVE a
que teve acesso durante sua pesquisa. No entanto, o convite não fora aceito, “por conta
de ordens superiores (pouco explicitadas) da diretoria”. Nota de Leonildo Silveira
Campos indica que as instalações do CAVE foram usadas para gravar propaganda para a
ditadura. Ele afirma ainda que o “envolvimento com o regime militar, interferência de
política eclesiástica, acabou desagradando os mantenedores do exterior” e, portanto, isso
teria motivado a redução e corte de financiamento (CAMPOS, 1997, p.269). De fato,
entre o material do CAVE no CMM, há molduras de eslaides verde-amarela escritas
“Bandeira Nacional” e uma série de imagens com a bandeira, envoltas em folha de seda
e com a observação, a lápis: “BANDEIRA – com possibilidade de serem utilizadas – 16-1968”. Abaixo, uma amostra do conjunto.

124

Durante conversas sobre o CAVE, o nome dele também apareceu. No entanto, essas conversas foram
informais e não estão registradas.
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Figura 1- Conjunto com Bandeira do Brasil

Fonte:Arquivo CMM

3.1.2.4.4 “Liquidação”
Dentre a documentação encontrada no CMM, há um catálogo de julho de 1970,
que indica que havia movimentação no CAVE nesse período. Com a data de 8 de
fevereiro de 1973, há uma carta de um escritório de advocacia de São Paulo endereçada
“aos senhores membros do Centro Audio-Visual Evangélico”, avisando que encaminhava
o relatório “sobre o estado de liquidação compreendendo o período de 4 de dezembro de
1972 a 3 de fevereiro de 1973”.
O relatório relembra a formalização do convênio entre o Instituto Metodista de
Ensino Superior e a Radio Cometa S.A., que foram as entidades que receberam a
transferência do patrimônio do CAVE. O relatório faz questão de afirmar que
(...) o liquidante no cumprimento de sua missão e a família evangélica, na
continuidade dos ideais que ensejaram a criação do CAVE, têm motivo
sólido para confiar em que os serviços que vinham sensedo prestados pelo
CAVE terão, nas instituições que os assumiram, continuadores à altura dos
objetivos colimados”. (RELATÓRIO, 1973, p.1)

O encerramento da Liquidação dependia da venda do “património imobiliário”. O valor
da venda seria utilizado para pagar os “últimos compromissos existentes” – que eram com
uma pessoa, Antenor Pinto de Azevedo e com a Fazenda Federal. Havia o interesse de
duas instituições evangélicas na sede do CAVE: a Associação de Ensino Crescer e a Igreja
do Nazareno e o modo como isso é destacado no texto deixa a entender que elas teriam
prioridade sobre outros interessados.
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3.1.2.4.5 Sobrevida: o CAVE no IMES
Parte dos equipamentos de laboratórios e estúdios do CAVE foram transferidos
para o Instituto Metodista de Ensino Superior (IMS) de São Bernardo do Campo –
atualmente Universidade Metodista de São Paulo. O atual diretor administrativo da
Faculdade de Teologia era, no início dos anos de 1970, diretor do IMES e participou da
construção da Faculdade de Comunicação e da transferência do CAVE. Segundo ele, na
época também contribuiu com esse processo Benedito de Paula Bitencourt – que,
conforme a Ata de 1965, participou da diretoria do CAVE e era, no início da década de
1970, diretor Geral do IMES.
Em entrevista, Otoniel Ribeiro125 explica que o Instituto começou em 1971, após
o fechamento do curso de Teologia que havia até então, em decorrência de crise
política126. A fundação do IMES tinha a intenção de abrir outros cursos superiores,
deixando de ser restritamente uma escola teológica. Assim, a Escola de Comunicação
começa em 1972 e, em torno de 1973 ou 1974 – o entrevistado não tem certeza da data,
parte do equipamento do CAVE é levado para São Bernardo:
(...) eu peguei aqui uma condução e um funcionário, fizemos uma lista de
material, com o Celso Wolf, e fomos lá buscar esse material. Daí trouxemos
para cá parte do equipamento. Só que não trouxemos só parte do equipamento.
Nós trouxemos, também, a personalidade jurídica porque eu precisava, aqui,
no instituto metodista, naquela época da sua fundação, de uma instituição
dentro do nosso instituto que pudesse comercializar (...). (RIBEIRO,
entrevista concedida à autora)

A herança de parte do patrimônio e da personalidade jurídica foram importantes
para o IMES. Otoniel Ribeiro explicou que através do CAVE era possível realizar
compras e vendas com maior facilidade, já que o Instituto era uma entidade filantrópica.
Além disso, o fundador do CAVE, Celso Wolf, afastado daquela organização desde 1962,
foi convidado para trabalhar na recém criada faculdade de Comunicação. Ele atuou nos
laboratórios e também foi professor na área de audiovisual.

125

Entrevista concedida à pesquisadora, em fase exploratória da pesquisa histórica, no Campus Rudge
Ramos da UMESP, em 19 de outubro de 2012.
126
A “crise política” que levou ao fechamento do curso de teologia metodista estava relacionada à ditadura
no país. Otoniel explica que “com a ditadura, fechou a escola. Os alunos se revoltaram contra a ditadura,
se envolveram em movimentos, a polícia vinha aqui caçar os alunos e os alunos saíam pelas janelas. E as
igrejas não queriam mais contribuir para o crescimento da escola. Daí que, em 1970, criou-se um conselho
diretor para estudar o que fazer com esse espaço para poder continuar mantendo a Faculdade de Teologia”.
A decisão desse conselho foi, então, criar o Instituto com cursos diversos, não apenas ensino teológico.
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Assim, dentro do IMES, o CAVE manteve produção. Segundo Otoniel Ribeiro,
nessa época, muita coisa ainda foi produzida e cópias das histórias em filme fixo eram
distribuídas para igrejas que faziam pedidos. Ainda na década de 1980, o CAVE mantinha
atividades. Já no final dessa década, o engenheiro Davi Betts assume a gerência. Nessa
época, ele conta, em entrevista concedida durante a atual pesquisa, que havia apoio da
World Association for Christian Communication (WACC) – organização fundada em
1968, a partir da fusão de uma organização chamada Co-ordinating Committee for
Christian Broadcastin (CCCB) e da WACB, de que participara o secretário geral do
CAVE, Américo Ribeiro.
No período de sobrevida, na década de 1980, os focos de atuação permanecem em
evangelização e educação cristã, segundo Davi Betts. Nessa fase, materiais foram
reproduzidos e adaptados para atender às tecnologias mais recentes: na década de 1980,
o mais comum no Brasil eram os projetores de carrossel. Também trilhas sonoras e
narrativas que estavam ainda em fita de rolo foram passadas para K-7. No final de década
de 1980, o CAVE foi transformado na editora da universidade, “até que fecharam, então,
a operação oficialmente, em 1991 ou 1992 (...) e transformaram na Editora Metodista”
(BETTS, entrevista concedida à autora).

3.1.3 CAVE: Organização e Funcionamento
Quatro diferentes documentos de “Estatutos” foram encontrados dentre os
documentos institucionais, com regras de funcionamento do CAVE. Alguns documentos
possuem data e ao que parece, todos são de fases de alterações, em que cópias dos
Estatutos eram feitas para serem distribuídas nas Assembleias ou enviadas para
representantes. Esses documentos ajudam a entender como a organização funcionava e
também como se auto definia. Os Estatutos no primeiro documento (DOC 1) parecem ser
os primeiros redigidos, já que cita como sede o endereço da Igreja Presbiteriana Unida,
em São Paulo. O segundo, DOC 2, tem ao final a anotação de que se tratava de “sugestões
adotadas pela Assembleia de 5/3/1958, para estudo e oportuna aprovação”. O DOC 3 é
um documento datilografado, com muitas rasuras e anotações à caneta. Na primeira
página há a anotação: “aprovadas em 24/3/60”, com rubrica no canto superior direito.
Embora se tenha optado pela referência preferencial a esse documento, com a finalidade
de não gerar confusão com as Atas, referenciadas nos tópicos anteriores, o conteúdo do
DOC 3 está transcrito para a Ata de 25 de fevereiro de 1960, como a íntegra, após
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emendas, de reformas aprovadas. Por fim, o DOC 4, parece mesclar coisas do DOC 2 e
do DOC 3, traz algumas modificações à caneta e na primeira página há a anotação:
“corrigido”. Não há data neste documento, mas pelos nomes de cargos e funções
encontrados nas Atas, ele deve ser anterior ao ano de 1960. Apresenta-se abaixo quadro
comparativo da definição de finalidade da organização.

3.1.3.1 Finalidade: evangelização e educação
Quadro 5 – Estatutos: finalidade do CAVE
DOC 1

“(...) e que tem como finalidade: produzir material áudio-visual para a
obra de evangelização e educação religiosa das igrejas evangélicas;
promover a distribuição desse material e exercer as funções de agência de
publicidade para as organizações evangélicas.”

DOC 2:

“(...) com as seguintes finalidades: produzir material áudio-visual para as

(1958)

Igrejas Evangélicas do Brasil, para a sua tarefa missionário e de educação
religiosa; promover a distribuição do que produzir e exercer as funções de
agência de publicidade para as organizações evangélicas, usando para isto
todos os meios modernos de divulgação.”

DOC 3

“Suas finalidades são: produzir e distribuir material áudio-visual, de caráter

(1960)

religioso e educativo; dar assistência técnica às igrejas e instituições
evangélicas, e auxiliá-las no campo da publicidade”.

DOC4

Idem Doc 3
Fonte: elaboração própria, a partir de docs CAVE (Arquivo CMM)

É interessante que a palavra “evangélicas” some da caracterização do material
produzido, na última descrição de finalidade, em que a opção é “material de caráter
religioso e educativo”. Diferenças à parte, o quadro reforça que os dois grandes eixos do
CAVE, em termos de produção, eram a evangelização e a educação cristã ou religiosa. O
outro ponto que está em todos os documentos é a função de publicidade para as igrejas.
Apesar dessa forte presença nas finalidades da organização, registrada nos Estatutos,
pouco sobre isso aparece em outros documentos. É possível que essa área fosse abordada
nas palestras e cursos que o CAVE, normalmente através da secretaria de Relações
Públicas, oferecia para grupos de pessoas. Também é possível que igrejas e entidades
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evangélicas simplesmente não procurassem esse tipo de serviço. Portanto, em termos de
áreas práticas da comunicação, o CAVE se propunha a produzir mídia audiovisual e a
prestar assessoria em publicidade. Ao que tudo indica, a produção foi o ponto realmente
forte.

3.1.3.2 Relação com a CEB
Quadro 6 - Estatutos: relação formal com a CEB
DOC 1

“O CAVE filia-se à Confederação Evangélica do Brasil, com sede no Rio
de Janeiro entidade representativa das instituições evangélicas do Brasil”.
Ainda prevê o envio de cópia dos relatórios e informações.

DOC 2:

“O CAVE filia-se à Confederação Evangélica do Brasil, (...) por ser a

(1958)

entidade representativa das instituições evangélicas do Brasil, pelo que
lhe enviará cópia de seus relatórios e todas as informações que
contribuam para a divulgação da obra evangélica no Brasil”.

DOC 3

“O CAVE filia-se à Confederação Evangélica do Brasil, como

(1960)

departamento autônomo em forma de seu estatuto, com sede no Rio de
Janeiro”. Também prevê que o CAVE deveria enviar à CEB cópia de seus
relatórios e, “por seu intermédio, submeterá os seus orçamentos à
apreciação do RAVEMCCO”.

DOC4

Idem Doc 3
Fonte: elaboração própria, a partir de docs CAVE (Arquivo CMM)

No documento de 1960, o caráter representativo da CEB é simplesmente abolido.
O texto fica mais objetivo e aparece a expressão “departamento autônomo”. Por outro
lado, a relação formal com a Ravemcco deveria ser realizada através da CEB, responsável
por submeter os orçamentos à financiadora norte-americana. Um ponto sobre a CEB que
indica que os Estatutos devem ter sofrido novas modificações durante os anos 1960 é que
em todas as versões encontradas, em caso de dissolução do CAVE, os bens deveriam ser
entregues à CEB. No entanto, como já apresentado, o relatório formal de liquidação cita
convênio entre o Instituto Metodista de Ensino Superior e a Rádio Cometa S.A., que
receberam a transferência de patrimônio. Tal fato indica que provavelmente os Estatutos
passaram por novas alterações entre 1966 e o fechamento do CAVE.
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3.1.3.3 Funcionamento organizacional
A partir dos Estatutos disponíveis é possível afirmar duas características do
sistema de organização do CAVE: complexo e hierarquizado. A complexidade reside
especialmente no fato de que se tratava de uma associação, em que os membros tinham
poder de definir atividades, direcionamentos e pessoal administrativo. A leitura dos
documentos e as informações nas Atas deixam a impressão de que houve muitas
mudanças em funções e responsabilidades. Nenhuma delas, no entanto, foi no sentido de
tornar a administração mais flexível ou menos hierarquizada – o que também não era uma
questão para a época. O problema, contudo, da hierarquização no modelo do CAVE é que
o secretário-geral ou diretor executivo acabava sobrecarregado, o que é possível perceber
nos relatórios, e tinha que lidar com administradores que não eram apenas funcionários:
eram pastores ligados a alguma missão parceira, que o tinha “cedido” para o CAVE.
Provavelmente, o esquema de “cessão” significava que esses “obreiros” – como os
relatórios costumam se referir a essas pessoas – eram pagos pela entidade de origem para
trabalhar no CAVE.

A) Primeiro modelo
No primeiro estatuto, a organização é bastante simples. Havia apenas um tipo de
sócio, chamado de cooperante. A única responsável pela administração era a Diretoria,
elegida bianualmente. A Assembleia Geral, formada por representantes das entidades
cooperantes, elaborava os “planos gerais do CAVE, mediante planificação elaborada pela
Diretoria”. Ou seja, a AG seria uma legitimadora das ações da diretoria, também uma
forma de manter relações, contato, prestar contas aos cooperantes.
A diretoria era formada por presidente, tesoureiro e secretário e por “elementos
técnicos”: diretor executivo; diretor industrial; diretor dos estúdios e diretor da produção
de filmes. O diretor executivo era o grande responsável pela administração cotidiana e os
técnicos não precisavam ser eleitos a partir do quadro de representantes das entidades.
Esse modelo mesclava, de certa forma, funções administrativas propriamente com
produção. E possivelmente, tornou-se insustentável à medida que o CAVE aumentava a
produtividade.
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B) Segundo modelo
Em 1958 ocorreu a primeira mudança dos Estatutos do CAVE. O fato está
registrado no histórico da organização, elaborado pelo então diretor executivo e
apresentado na AG de 1960. A administração torna-se mais complexa. Se de acordo com
o primeiro documento, o CAVE seria administrado apenas pela diretoria, nesse segundo
momento a organização ganhava três instâncias administrativas: A AG, o Conselho
Administrativo e a Diretoria. Para evitar descrições excessivas, optou-se por criar um
organograma, que facilita a visualização dos segmentos criados e sua posição na
hierarquia organizacional.

Quadro 7 - Organograma 1: proposta de 1958

Assembleia Geral

Conselho Administrativo
Comissão de
Exame de contas
Diretoria
Diretor Executivo

Departamentos
Fonte: elaboração própria
Não há indicações de que essa tenha sido a proposta aprovada. No entanto, a
mesma estrutura está descrita em outro documento que, em outras questões, apresenta
diferenças. As mudanças propostas, talvez com intenção de contribuir com o trabalho do
diretor administrativo, restringe seu poder de decisão, criando uma instância
intermediária entre ele e a AG. O Conselho Administrativo seria composto por 12
membros da AG, eleitos para um período de 4 anos e com renovação de metade dos
membros bianualmente. Considerando que, apesar de ser uma associação de entidades,
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tratava-se uma empresa de produção, é possível imaginar que este tipo de regra acabasse
por atrapalhasse o funcionamento produtivo, ao invés de garantir seu bom andamento. O
movimento, no entanto, foi na direção de empoderar os membros. Talvez uma demanda
que surgia do crescimento da visibilidade do CAVE. No entanto, o diretor executivo ainda
agregava muitas responsabilidades, inclusive a de criar departamentos. A eleição da
diretoria não seria direta, pela AG, mas pelo Conselho Administrativo e de entre seus
membros. Também seria o Conselho que nomearia o diretor executivo. A diretoria, nesse
modelo, seria composta apenas por presidente, vice-presidente, tesoureiro e vogal. A
proposta aumentava o controle de um determinado grupo – 12 pessoas, do Conselho
Administrativo – sobre o trabalho do diretor executivo.
Outra mudança importante é a classificação dos membros entre ativos e
cooperadores. Os primeiros eram entidades que pagavam mensalidades e podiam enviar
um representante na AG, com direito a palavra e a voto. Os cooperadores eram entidades
ou pessoas que também pagavam mensalidades – um valor menor que os ativos, e tinham
direito a participar das AG, com direito à voz, “mediante proposta dos membros ativos”.

C) Terceiro modelo
Por fim, o modelo que aparece nas funções eleitas a partir de 1960, nas Atas de
AG, é o que está no documento com muitas anotações a caneta (DOC 3). O quarto
documento encontrado parece um intermediário entre o de 1958 e o de 1960, talvez usado
no processo de alteração. Ele repete, por exemplo, a definição de finalidade daquele que
consta “aprovado em 1960”, mas a estrutura descrita é a mesma de 1958. Em seguida,
apresenta-se organograma desenhado a partir das definições dos Estatutos (DOC 3).
A primeira mudança significativa é que o Conselho Administrativo desaparece.
Se chegou a ser implantado, provavelmente o sistema não funcionou. Convém ainda,
sobre o organograma, ressaltar que os Estatutos não esclarecem exatamente o lugar dos
Departamentos, nem quais seriam, dizendo que o CAVE poderia cria-los, independente
de previsão nos estatutos. A função de criar departamentos era da diretoria.
Provavelmente, a participação dos departamentos na administração estava reduzida e eles
assumiam posição meramente produtiva. A opção por indica-los abaixo das comissões é
porque o Conselho Técnico Consultivo – formado pelas 5 Comissões – tinha por funções
“opinar sobre as produções do CAVE” e “propor à Diretoria o lançamento de novos
programas, discos, filmes etc”. Os Estatutos indicam que os planos de cada departamento

244

deveriam ser submetido à diretoria, “por intermédio do secretário geral” e que eles
também deveriam apresentar ao secretário relatórios mensais, por escrito. Ou seja, os
secretários de departamento atuavam diretamente junto ao secretário geral mas não há
evidências sobre como se dava, na prática, a relação com o Conselho Consultivo.

Quadro 8 - Organograma 2: a partir de 1960

Assembleia Geral

Diretoria
Comissão de

Tesoureiro

Secretario Geral

Exame de contas

Conselho Técnico
Consultivo

Comissão de
Produção e
Distribuição

Comissão de
Publicidade e
Rel. Públicas

Comissão de
Orientação
Artística

Comissão
de Filmes

Comissão de
Orientação
Teológica

Departamentos

Fonte: elaboração própria

A diretoria e especialmente o secretário geral – novo nome para diretor executivo
– ganham maior importância e passam a se reportar diretamente à AG. Há uma nova
segmentação dos sócios e os “cooperadores” ganham direito a palavra nas reuniões, sem
necessidade de um sócio ativo intermediar. A nova categoria de sócios – que passam a
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ser assim nomeados, ao invés de membros – é a de “correspondentes”, formada por
organizações ou pessoas que “simpatizam com a obra do CAVE” e tinham o direito de
receber informações sobre as atividades realizadas e contribuíam com pequenas quantias.
Essa categoria surge, provavelmente, como estratégia de divulgação e arrecadação.
A nova estrutura cria, no entanto, mais uma instância intermediária entre a
produção e a diretoria, o Conselho Consultivo, que representa uma complexidade em
termos organizacionais. O secretário e o tesoureiro eram considerados membros exofficio da AG, com direito a voto, e eleitos bianualmente. Já o Conselho Consultivo
deveria ser eleito anualmente. Os secretários departamentais também eram eleitos, a partir
de indicação do secretário geral. A diretoria, formada por presidente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro e vogal também era eleita anualmente pela AG. As figuras de
presidente e vice-presidente eram distantes. A função era mais representativa, tanto que
entre as correspondências, há cartas da secretaria do CAVE ao presidente da época,
informando e convidando para a participação em eventos promovidos pela organização.

D) Financeiro
Três fontes de renda são definidas nos Estatutos: a distribuição e venda dos
produtos, as contribuições dos sócios e doações. Essas operações, no entanto, não eram
fáceis de executar. A distribuição sempre foi um desafio para o CAVE. Além de exigir
uma logística que a organização não foi capaz de construir, o período era de constante
inflação e a estrutura hierárquica não facilitava o reajuste dos produtos. Convém lembrar
ainda que a essa época não existiam redes de livrarias evangélicas, apenas iniciativas
pontuais. Isso exigia contato, relacionamento e negociações com cada ponto comercial.
As operações internacionais, tanto das doações como principalmente da exportação de
produtos e equipamentos, também tomavam tempo e esforços dos administradores. O
registro de 7 diferentes contas bancárias, no Relatório de 1964, permite imaginar a
complexidade que deveria ser movimentar as finanças de uma empresa como o CAVE.

E) Pessoal
A documentação encontrada não oferece muitas informações sobre a formação de
quadros do CAVE. Pode-se afirmar, certamente, que boa parte das funções ligadas à
administração eram realizadas por pastores, normalmente cedidos por missões e outras
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entidades evangélicas. Carta enviada pelo então secretário geral, Robert McIntire, com
data de 1961, a um bispo da Igreja Metodista, solicitava a disponibilização de uma pessoa
ou casal para o CAVE. As demandas eram diversificadas: “sugerimos que a pessôa
indicada tenha dons para trabalhar em produção de programas radiofônicos, ou filmes.
Outrossim, deve ser útil no Departamento de Relações Públicas ou Publicidade” - diz
McIntire.
Os técnicos de produção deviam ser assalariados através do próprio CAVE. Mas
haviam pastores atuando também na produção, como é o caso do próprio Celso Wolf.
Bellotti (2005, p.8) também registra que a maioria dos funcionários eram do meio
evangélico. Apesar disso restringir, a princípio, a equipe, não há nenhuma indicação de
que a organização tivesse problemas de qualificação dos funcionários. Ao contrário, há
citações, em mais de um documento, que ressaltam a qualidade da equipe, que construía
e mantinha equipamentos. A produção de dois filmes de 16 mm, um deles de animação,
corrobora essa percepção.

3.1.3.4 Considerações gerais sobre os Estatutos: gerência clerical e distante
Os organogramas montados e as descrições dos Estatutos levam à percepção de
que a administração do CAVE era distante da produção. Isso aparece também em trechos
das entrevistas realizadas por Bellotti. Ricardo Irwin criticou abertamente a administração
clerical da organização: “até certo ponto, o que acabou com o CAVE era a mentalidade
de que devia ter um pastor como secretário geral” (Ricardo Irwin, Apud BELLOTTI,
2005, p.80). Segundo ele, os pastores nem sempre tinham afinidade com o tipo de
produção artística e técnica realizada, o que reforça a percepção de distanciamento.
O fato de ser uma associação e das funções diretivas serem eleitas pela Assembleia
Geral é outro indicativo. No mesmo trecho, Irwin afirma que normalmente as igrejas e
outras entidades sócias enviavam pastores para representa-las, ao invés de pessoas com
alguma capacidade e conhecimento na área de produção do CAVE. Além da falta de
qualificação técnica, outro problema disso era que provavelmente esses representantes –
e que formavam o corpo diretivo – estavam mais preocupados de fato com a representação
de suas entidades, com as relações institucionais, do que com a produção e
sustentabilidade da organização.
Esse modelo em que as principais funções gerenciais eram eleitas em Assembleia,
e essa era representativa, colocava sobre a diretoria a responsabilidade não apenas de
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manter a produção, mas principalmente de cuidar do equilíbrio entre as entidades sócias
e seus representantes. Além disso, o CAVE contratava técnicos, mas os chefes, mesmo
dos setores produtivos, eram pastores cedidos por missões. Isso desafiava os diretores a
administrar uma empresa cujos cargos principais eram ocupados a partir de delicadas
negociações com outras entidades. O relatório de 1965 indica que nem sempre elas eram
bem sucedidas. Por vezes, as mesmas organizações que cediam missionários para
trabalhar no CAVE eram associadas e tinham direito a voz e voto nas assembleias que
decidiam os rumos da organização. Ou seja, o modelo organizacional adotado criava uma
complexa rede de relações institucionais entre igrejas, missões e outras organizações
paraeclesiásticas.
O funcionamento era muito parecido com o de boa parte das igrejas no Brasil. Em
geral, as comunidades protestantes têm na Assembleia, formada pelos membros, seu
órgão máximo administrativo e de tomadas de decisão. As presbiterianas possuem ainda
conselhos, eleitos pela Assembleia e outras instâncias. O que isso significa é que
provavelmente o CAVE tentou reproduzir o modelo de administração eclesiástica, o que
reforça uma mentalidade de que se tratava mais de uma agência missionária – com
pessoas formadas em seminários teológicos à frente – do que de um empreendimento de
produção. A falta de clareza sobre o aspecto empreendedor e empresarial do CAVE
provavelmente custou seu próprio fim. Mesmo as crises políticas dentro e fora da igreja
seriam mais facilmente superadas – ou teriam ao menos chance de superação – se sua
administração não estivesse tão fortemente vinculada a pastores e líderes de instituições
eclesiásticas.
3.1.3.5 Distribuição: o “calcanhar de Aquiles” do CAVE
A distribuição dos produtos, uma das três fontes de renda da organização, era um
grande desafio. Além das negociações com livrarias evangélicas, uma a uma, em todo o
país, parte das vendas era realizada diretamente pelo CAVE, através do envio de produtos
pelo Correio. Uma carta de 1960 mostra que nem sempre a organização conseguia atender
adequadamente aos pedidos. O documento pede o envio do comentário de um filme, que
tinha sido recebido sem o texto; e comentários em português de outros dois filmes, já que
as versões enviadas estavam em inglês.
A pesquisa de Bellotti cita trecho de entrevista com Celso Wolf, em que ele afirma
que a distribuição foi um “calcanhar de Aquiles” da organização, com diversas iniciativas
que falharam:
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“(...) a distribuição foi um “calcanhar de Aquiles” do CAVE, nunca foi muito
boa, tentou distribuir por livrarias evangélicas, não funcionou muito bem,
através da Imprensa Metodista , livraria grande em São Paulo, mas também
não deu certo. Foi sempre uma luta, [o CAVE] tentou ele mesmo distribuir,
pela loja na Rua Luzitana [no centro de Campinas], que distribuía e mandava
para fora pelo correio...foi um problema que sempre atormentou o CAVE. O
CAVE era descoberto quase que por acaso, a pessoa via qualquer coisa, ou lia
um boletim, escrevia, pedia, pelo correi,o a gente fez muita coisa...mas a
distribuição realmente não foi um ponto forte” (WOLF, Celso. Apud
BELOOTTI, 2000, p.83).

Wolf deixou o CAVE, provavelmente, durante o ano de 1962. Em 1963 houve uma
iniciativa de organizar um setor de distribuição, com uma pessoa atuando exclusivamente
nessa área. Na Ata da AG de 1963 – ou seja, com relatórios referentes a 1962 e
planejamento para 1963, isso já era uma demanda. A comissão de análise do relatório do
secretário geral elencou dez perguntas. A primeira delas questionava: “quais são os planos
de desenvolvimento de distribuição dos produtos CAVE em geral? Existe plano de
conseguir um funcionário com tempo integral para a promoção de vendas?” (ATA, 1963,
p.5-6). A terceira pergunta retoma o tema da distribuição, desta vez, especificamente
sobre os programas de rádio: “qual o plano de distribuição de programas radiofônicos?
Como, por exemplo, pretendem aumentar o número de estações utilizando programas do
CAVE?” (Idem).
As perguntas foram respondidas pelo secretário geral, cargo ocupado por Américo
Ribeiro neste período. Para a primeira, ele oferecia números: “O CAVE conta,
atualmente, com cerca de 80 distribuidores. Este número tende a crescer rapidamente”
(Idem) e também afirmava o plano de contratar um funcionário para cuidas da “promoção
de vendas”. No entanto, na verdade, a resposta não oferece detalhes. Sobre a distribuição
de programas radiofônicios, a resposta reforça a percepção, já apresentada, de que a
divulgação do CAVE se dava principalmente através das redes de contatos existentes
dentro do meio evangélico. A resposta de Ribeiro, transcrita a seguir, não apresentava de
fato um plano de distribuição, ao invés, cita ações de divulgação do CAVE.
Estamos recorrendo a todas as formas possíveis de contatos com Igrejas e
Concílios. Os vários Departamentos do CAVE se empenham nesta tarefa e,
de modo especial, compete à Secretária de Relações Públicas procurar, por
meio de correspondência, de artigos publicados em jornais e revistas
evangélicas e, mais especificamente, através do nosso boletim “Notícias
CAVE”, fomentar o interesse das Igrejas no uso dos nossos programas
radiofônicos e este trabalho está sendo executado com carinho. (Idem, p.6)
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No ano seguinte, a organização revisou suas estratégias de vendas e distribuição.
Conforme já apresentado no texto histórico, durante o ano de 1963, o CAVE conseguiu
junto à Missão Presbiteriana do Brasil Central o apoio para reforçar sua equipe. A Missão
cedera um casal para trabalhar tempo integral com o CAVE e o setor de Distribuição,
incorporado ao Departamento de Relações Públicas, foi assumido pelo Rev. James W.
Buyers. As principais ações registradas foram a criação de uma rede com distribuidores
comerciais e não comerciais, ou seja, pessoas e igrejas; a criação do sistema de “remessa
automática” para discos lançados, que consistia em acordar com os distribuidores o envio
de determinada quantia de exemplares de lançamentos, o que anulava a necessidade de a
cada nova gravação contatar cada um dos distribuidores para anunciar e vender o novo
produto; o plano de estabelecer uma loja do CAVE em São Paulo. Conforme citado
anteriormente, o ano de 1963 registrou aumento de 245% das entradas relativas às vendas
de produtos e serviços, em relação ao ano anterior.
Em 1964, o relatório referente ao período registra novos avanços na distribuição
de produtos, com muitos elogios à iniciativa de remessa automática de discos. Como há
escassos documentos sobre os anos seguintes, não é possível acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos nesse setor, nem mesmo até quando James Buyers
continuou na função. Contudo, em carta de 1969, parece que a questão voltava – ou
continuava – a ser um problema. Não é possível, saber, no entanto, se isso já não era fruto
da redução das atividades e eminência do fechamento.

3.1.3.5.1 Aluguel de fitas
Por um período, o sistema de distribuição do CAVE funcionou a partir do aluguel
de material, especialmente de fitas com os programas radiofônicos. O boletim Notícias
CAVE de 1959 divulga os programas produzidos pela organização e anuncia a
oportunidade de uso gratuito por seis meses, que custaria apenas a despesa de envio das
fitas. Após este período, que seria para testar os programas, seria cobrado aluguel. Não
há muitas informações sobre isso, mas possivelmente esse sistema implicava na
devolução do material, e é possível imaginar que deveria haver uma boa margem de
produtos não devolvidos.
A carta de 1969 indica mudanças nesse sistema, além de dificuldades na
distribuição. Ricardo Irwin escreve: “sentimos que devido às dificuldades do momento,
CAVE tivesse de alterar a forma de fornecimento de programas, não podendo continuar
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com o sistema de empréstimo”. Nessa fase, o fornecimento foi assim descrito, pelo
próprio Irwin:
1) O interessado envia ao CAVE uma ou mais fitas magnéticas, de sua
propriedade, especificando no pedido o programa ou programas, que deseja
obter, bem como a rotação e pista em que devem ser copiados;
2) CAVE oferece, gratuitamente, o serviço de cópia dos programas,
remetendo-os pelo meio de transporte indicado no pedido. As despesas de
porte correm por conta do interessado.

Irwin, que assina as correspondências como “CAVE”, sem designar função
específica, ressalta que no novo sistema, “há a vantagem de o interessado conservar a fita
gravada de sua propriedade”. No entanto, não há referência a pagamentos, ou seja, a
organização já não conseguia obter renda da distribuição dos programas radiofônicos.

3.1.4 CAVE: análise da comunicação e divulgação institucional
A venda exigia, antes ainda da distribuição, a divulgação dos produtos e serviços.
O depoimento de Wolf, acima citado, aponta que essa também era uma área falha. Ele
afirma que “o CAVE era descoberto quase por acaso”. Assim como no setor de
distribuição, várias iniciativas eram realizadas para divulgar a produção. Na
impossibilidade de medir a eficácia delas, propõe-se breve análise do material de
divulgação existente nos arquivos do CMM.

3.1.4.1 Os meios utilizados
Ao todo, foram encontradas 11 publicações de divulgação de atividades ou
produtos do CAVE. Um de seus principais meios era o boletim “Notícias CAVE” e
apenas 4 exemplares estavam entre o material abrigado pelo CMM. Algumas citações nos
relatórios permitem afirmar que a periodicidade proposta, bimestral, nem sempre era
cumprida. Outros tipos de publicação são flyers – uma página tamanho A4 com
informações sobre a organização ou com informações sobre uma série específica de
produtos; há no arquivo um calendário do ano de 1964, com fotos e informações de
produtos; folders – folha com 3 ou 4 dobras, com texto frente e verso, com informações
sobre produtos e serviços; e um roteiro em inglês, com descrição de imagens e texto
correspondente, que deve ter sido uma projeção produzida para divulgar a organização
junto aos parceiros e financiadores estrangeiros.
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Outra estratégia de divulgação, registrada por Bellotti (2000, p.10), era a “Capela
Ambulante”, projeto já citado, que tinha as funções duplas de divulgar entre as igrejas e
fazer projeções para público amplo. Infelizmente, não foram encontrados documentos ou
qualquer comentário sobre a “Capela”, portanto, não há maiores detalhes sobre o modo
ou o período de seu funcionamento. Bellotti ainda registra anúncios nas publicações
institucionais das diferentes denominações evangélicas.
O mais provável é que a divulgação do CAVE acontecesse efetivamente pelas
redes de contatos, dentro do próprio meio evangélico. Ata da Reunião da Diretoria (1960,
p.1) registra a decisão de solicitar à Sociedade Bíblica do Brasil – que era membro da
organização – a relação e endereço de todas as igrejas do país, para “que o CAVE possa
enviar às mesmas, a sua propaganda”. Possivelmente essa ‘propaganda’ era algum flyer,
folder ou o Notícias CAVE. Outra carta, de 1969, portanto dez anos depois, faz o mesmo
tipo de solicitação, dessa vez à Junta Geral de Educação da Igreja Metodista, pedindo o
envio de endereços de pastores da denominação e toda a ajuda possível na divulgação dos
produtos.
Do período entre 1960 e 1961 aparece uma nova estratégia com a implementação
do sócio correspondente. Mais que divulgar, essa era uma tentativa de captação de
recursos. Para se tornar sócio correspondente era necessário fazer uma doação e a
organização passaria a enviar o Notícias CAVE e outras informações sobre produtos e
atividades. Tratava-se de mais uma ação voltada para a rede de contatos.

3.1.4.2 Público-alvo: o meio evangélico
A maioria das publicações encontradas são, de fato, voltadas para o público
evangélico. Isso é possível ser identificado pela linguagem, pela ênfase constante no papel
do CAVE para a evangelização e mesmo em afirmações claras. Flyer produzido em 1959
apresenta a organização reafirmando as finalidades descritas nos Estatutos: “é
responsável pela produção e distribuição de material áudio-visual para as igrejas e
instituições evangélicas”. Essa definição não deixa espaço para outro público. Na mesma
publicação, nota com título “Cristo a verdade eterna” define o objetivo da organização:
“Sob o lema acima desenvolvem-se as atividades do CAVE. Através da visão e da audição
levar ‘Cristo a verdade eterna’ aos corações brasileiros, eis a finalidade do CAVE”. Ou
seja, a produção e distribuição deveria alcançar “igrejas e instituições evangélicas” com
o objetivo de evangelizar os “corações brasileiros”.
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O Folder “Recursos para a evangelização” não deixa dúvida, já no título, a que
público se destina. O primeiro texto da publicação apresenta o CAVE sob o título “O
trabalho do Senhor...”. Assim como no flyer de 1959, a organização informa sua filiação
à CEB e ressalta a quantidade de membros entre “denominações evangélicas, missões e
organizações da igreja” que cooperavam “nesta obra interdenominacional” – eram ao
todo 23 entidades membros. O texto procura afirmar a identidade ecumênica e de
cooperação. A definição do objetivo, por sua vez, ressalta três elementos: educação,
evangelização, nacionalismo. A publicação diz que “o objetivo do CAVE é a produção e
a distribuição de material áudio-visual. Assim, procura auxiliar a obra educacional e
evangelística das forças evangélicas nesta pátria”. Por fim, afirma que “à medida que
cresce, o CAVE mantém-se fiel ao propósito de dedicar seus serviços à proclamação de
Cristo, a Verdade Eterna” (grifo original).
O trocadilho com as iniciais de “Centro Áudio-Visual Evangélico”, Cristo, a
Verdade Eterna, está presente em boa parte do material de divulgação encontrado. Ele é
mais um indicativo do público-alvo e pode ser interpretado como uma tentativa de
reafirmar a identidade evangélica da organização e seu compromisso cristão, criando
assim simpatia e solidariedade que poderiam levar ao engajamento. Além disso, a
remissão à noção de eternidade se opõe a outra ideia constantemente explorada nos
materiais: a de atualidade, sobre a qual discorre-se abaixo. No entanto, o efeito não é de
anulação ou contrariedade, mas de complementariedade: Cristo, a verdade eterna, deve
ser proclamado através dos atuais, modernos e tecnológicos recursos de comunicação.

3.1.4.3 Produtos e serviços: para evangelizar e educar... o Brasil
As publicações reafirmam a ênfase da organização nos dois pontos que já
apareceram nos Estatutos: a evangelização e a educação cristã. Ainda é importante
acrescentar uma terceira temática constante: a nação. Essa última aparece em termos
variados, como pátria, Brasil, país e até mesmo “nossa gente”. É muito comum também
estar associado à evangelização, como alvo, público a ser atingido pelas ações
evangelizadoras. Apesar desse público genérico, a existência e produção da organização,
o material de divulgação, como já afirmado, é direcionado para o meio evangélico. O
CAVE se compreendia como produtor de recursos para a evangelização e não com a
missão de evangelização direta.
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Assim, 100% do material em português é a divulgação de produtos e/ou serviços
– dos recursos que a organização tornava acessíveis. No flyer de 1959, há uma lista de 10
atividades do CAVE sob o título “Em que podemos servi-lo” e uma lista de publicações,
que incluía: o boletim Notícias CAVE; folhetos sobre preparação de programas de rádio;
sobre o uso do filme fixo; sobre publicidade na igreja; e sobre a manutenção do projetor
Adner II; catálogos de discos e de filmes fixos; além de duas publicações estrangeiras que
eram distribuídas pelo CAVE. A lista de publicações aponta para outra preocupação da
organização: educar seu público-alvo sobre a importância de e sobre como usar os meios
de comunicação e mesmo técnicas de publicidade para o evangelismo. Infelizmente,
nenhuma dessas publicações citadas foi encontrada no material do CMM, mas essa
preocupação aparece nos textos de folders e boletins, especialmente na forma de
afirmações sobre o potencial evangelístico dos produtos divulgados.
Nesse sentido, a difusão radiofônica é apresentada como o grande potencial
evangelístico, instrumento do qual, na visão da organização, o meio evangélico precisava
se apropriar, o que exigiria esforços. O folder “Recursos para a Evangelização” deixa esta
posição bem clara: “compreendendo como um desafio a grande possibilidade que o rádio
representa na divulgação do Evangelho, o CAVE tem produzido programas
radiofônicos”. Em seguida, a publicação apresenta números de produção: eram 300
programas para rádio por mês; tais programas eram irradiados em “três dezenas de
estações”. O texto também enfatiza a sonhada associação de rádios evangélicas: “temos
fundamento para esperar que, num futuro próximo, os evangélicos brasileiros possuam
sua própria rêde de emissoras”.
A lista de serviços e produtos na área de som incluía ainda as atividades do Coral
CAVE, a gravação de discos e o anúncio de novo serviço: gravação de trilha sonora para
filmes em movimento, apresentando vários detalhes técnicos, que serviam mais para
demonstrar o potencial tecnológico do que conquistar clientes. Quem, no meio
evangélico, poderia comprar esse serviço? Quem mais além do próprio 0CAVE, nesse
meio, teria condições de produzir filmes em movimento?
Semelhante a essa informação, o texto “Filmagem...” apresenta uma novidade: “O
CAVE iniciou um serviço especial de ‘Vistas do Brasil’ para atender, principalmente, os
turistas, com boas transparências de diversas regiões do Brasil”. Novamente, qual o
interesse dessa série para o evangelismo? Que turistas seriam esses? Os missionários e
pastores estrangeiros que visitavam as igrejas? Não é possível saber o que a equipe do
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CAVE tinha em mente quando decidiu investir nessa série. A trilha sonora, a série Vistas
do Brasil e outra informação, de que a organização havia iniciado a produção de filmes
de 16mm, “para as igrejas e a televisão” – são os únicos indícios de que os serviços e
produtos poderiam ser destinados a um público fora do ambiente protestante e talvez com
objetivo diferente do da evangelização. No entanto, o público não aparece, nesses
documentos, de forma bem definida.

3.1.4.4 Engajamento
O convite ao engajamento é outra constante nas publicações. No flyer de 1959, o
CAVE solicita doações para mobiliar cômodos da sede recém inaugurada. Nos boletins
encontrados, aparecem convites para o leitor se tornar um sócio correspondente. Também
o folder “Recursos para a Evangelização” possui um apelo para os crentes tornarem-se
membros correspondentes. O convite ao engajamento parte da informação das formas de
sustento da organização, que era parcialmente proveniente de sua produção e
parcialmente de ofertas. A expressão usada não se refere à produção, mas é típica do meio
evangélico: “a obra do CAVE”. O termo remete à “obra do Senhor”, um empreendimento
missionário, mais do que uma produtora. Em seguida, o apelo é para que o leitor se
envolva e participe dessa “obra”, remetendo mais uma vez aos três elementos
fundamentais: educar, evangelizar, Brasil: “se você quiser contribuir para o avanço desta
grande obra de educação e evangelismo no Brasil, mande sua oferta hoje mesmo ao
CAVE (...)” – o endereço postal é transcrito como complemento informativo do apelo.
Fatos que demonstram que havia uma expectativa de engajamento dos
evangélicos, tanto da liderança quanto do membro comum de igrejas, no trabalho do
CAVE. Os convites são direcionados ao sustento financeiro da organização. Também
Relatório da fase de Ribeiro, cujo trecho já foi citado, deixa claro que o projeto de
autonomia da organização dependia do apoio “decidido e generoso” dos cooperadores.
Talvez até mesmo as entidades membro deixassem a desejar nos compromissos que
envolviam recursos.
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3.1.4.5 Para os “elementos de fora”? Uma publicação “puramente” técnica
Estratégia marcante nos textos das publicações de divulgação do CAVE é o
discurso ao redor da eficiência tecnológica e da atualidade dos equipamentos, como
aparece nessa frase, no folder “Recursos para a evangelização”: “contando com técnicos
habilitados, ao lado do estúdio excelente e de laboratório bem aparelhado, o CAVE espera
produzir filmes de cinema religiosos, de boa qualidade”. A competência do pessoal,
“técnicos habilitados” ou “especialistas”, também é sempre reforçada. Normalmente, o
destaque é o potencial dos recursos técnicos para a evangelização. No entanto, aparece o
desenvolvimento de um raciocínio intrigante: a capacidade e eficiência do CAVE é tal
que “atrai” pessoas e serviços para além do meio evangélico: “A excelência do trabalho
de laboratório executado pelo CAVE, principalmente na revelação de filmes coloridos,
tem concorrido para tornar esta organização procurada não só pelo meio evangélico como
por muitos elementos de fora” (grifo nosso).
O que intriga nesse raciocínio é se a questão é legitimidade ou justificativa. Dizer
que “elementos de fora” utilizam os serviços pode ser uma maneira de legitimar a
eficiência do CAVE, no sentido de que sua qualidade tecnológica não é boa apenas para
o contexto das igrejas protestantes, que em geral não possuem muito dinheiro nem acesso
a instrumentos técnicos. A questão, então, seria enfatizar que ela é boa mesmo
considerando o contexto maior, para além do evangélico. Por outro lado, esse discurso da
atração – a qualidade é tal que é procurada – pode ser uma forma de justificar o uso dos
recursos para fora do grupo, já que provavelmente essa era uma discussão presente na
organização. Uma das publicações encontradas traz o mesmo conteúdo desse folder, com
a mesma diagramação e imagens, traduzido para o inglês. Nessa versão, a parte sobre a
procura dos serviços por “elementos de fora” fica sensivelmente diferente em uma
tradução literal: “não apenas na comunidade evangélica, mas também nos círculos
seculares. Esse serviço está disponível para todos” (“not only in the evangelical
community, but in secular circles as well. This service is available to all”). No texto em
português, no entanto, a frase que indica uma disponibilidade, uma disposição para o
serviço a todos, não está presente.
As características de técnica e eficiência são evidentes no calendário de 1964, de
divulgação do CAVE, uma publicação em cores que abre cada página com a frase
“Conheça o CAVE!”. Cada página estampa uma foto com legenda; um versículo bíblico;
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o calendário de dois meses; “discos do mês” e “filmes do mês”; e, por fim, no rodapé, o
endereço da sede. A estrutura das páginas pode ser visualizada em imagem abaixo.

Figura 2 - Calendário “Conheça o CAVE!”, página 4

Fonte: arquivo CMM

As fotos do Calendário Conheça o CAVE, associadas à legenda, demonstram que
a propaganda da eficiência da organização era pautada não apenas na alta tecnologia dos
equipamentos, mas também no trabalho da equipe. As imagens, especialmente, enfatizam
pessoas trabalhando – como é possível visualizar no quadro a seguir (Figura 3). Já o
primeiro mês apresenta a foto de toda a equipe, na frente do prédio. Em seguida, há a foto
dos administradores, que trabalham com a finalidade, segundo o texto, de “servir a você!”.
As páginas 3 e 4 são as que possuem discurso técnico relacionado a equipamentos e
estrutura. Na página 3, o rendimento do trabalho dos artistas se dá “no estúdio bem
equipado”, criando uma relação de interdependência: a técnica assegura o rendimento do
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trabalho; mas sem os artistas, os estúdios seriam inúteis – por isso, a presença deles na
foto. A legenda da página 4 reforça a relação de interdependência: a “alta qualidade” é
resultado de “aparelhos moderníssimos”, no superlativo, somados à competência dos
técnicos. Por fim, uma imagem um pouco confusa é explicada pela legenda, valorizando
o trabalho dos departamentos financeiro e de distribuição. Esses eram o “elo”, ou seja, a
garantia que esses produtos ‘de qualidade’, que são a soma de técnicos competentes e
tecnologia moderna, chegassem até seu público-alvo.

Figura 3 - Composição fotos do Calendário “Conheça o CAVE!”
Página 2

Página 1

“Revs. Dr.
Américo J.
Ribeiro e Dr.
McIntire
administram o
CAVE, para
melhor servir a
você!”

“A Família CAVE, sempre às ordens!”

Página 5

Página 3

“Os
Departamentos
de Finanças e
de Distribuição
constituem o
elo entre você e
o CAVE”

“Competentes técnicos e aparelhos
moderníssimos asseguram, a você, a alta
qualidade das gravações”

Fonte: elaboração própria; imagens Arquivo CMM
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É possível coletar aqui e ali referências a serviços oferecidos para fora do meio
evangélico ou não diretamente conectados ao evangelismo e à educação cristã. O flyer de
1959 lista entre os serviços oferecidos a gravação de casamentos, formaturas, programas
especiais; revelação de filmes coloridos e branco e preto. O folder “Recursos para a
evangelização” faz a referência a “elementos de fora” ou seculares, que utilizariam os
serviços do CAVE por causa de sua qualidade técnica. Apesar disso, todas as publicações
encontradas possuem características, como a linguagem e a escolha de palavras, que as
direcionam para o público evangélico – à exceção de uma. O folder “O que o CAVE pode
lhe oferecer” abriga o texto mais neutro, do ponto de vista religioso, e não casualmente,
o mais tecnicista. Não há nenhuma menção à evangelização ou ao grande potencial dos
recursos audiovisuais para a educação cristã – como acontece em outras publicações. O
objetivo do folder é mostrar o potencial tecnológico do CAVE.
Em preto, branco e amarelo, a publicação aposta em um texto que enfatiza a
descrição técnica dos recursos disponíveis e uma visualidade que mescla desenhos e
fotografias. Todos os produtos e serviços são ilustrados. A linguagem técnica é altamente
especializada, cita marcas de equipamentos, como dos microfones dos estúdios de
gravação, e especificidades dos modelos. Sobre o “Estúdio de gravação para alugar” –
frase que dá título a uma das páginas, o texto enfatiza: “montado cientificamente para
uso com vozes, música e dublagem” (grifo nosso).
Uma publicidade da tecnologia do CAVE não poderia deixar de fora o projetor
produzido no Brasil. As vantagens técnicas são listadas objetivamente, em quatro pontos,
ressaltando a versatilidade do produto: funcionamento em correntes alternadas e projeção
de diferentes técnicas, como transparências, diafilmes e eslaides. Logo abaixo apresenta
um “novo acessório de ventilação” para o projetor, que permitia projeções maiores e mais
nítidas, segundo o texto da publicação.
O folder ainda apresenta o laboratório de filmes, enfatizando a revelação colorida
ou em branco e preto e a capacidade de fazer filmes fixos. Segue o padrão de apresentar
listas de características técnicas. Uma delas é a: “confecção de filmes fixos ou ‘slides’
para fins educacionais em escolas, hospitais, repartições de agricultura; cursos de
treinamento para estabelecimentos comerciais ou industriais”. Aqui, igrejas e missões se
quer são mencionadas. O único momento em que esse público é lembrado é quando o
texto cita a programação disponível para estações radiofônicas que teriam por finalidade
“servir as igrejas, grupos educacionais e governamentais na montagem de programas para
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crianças, adultos, sob os assuntos mais variados”. Ainda assim, o público não é exclusivo.
Na mesma lógica, o folder apresenta a oficina de consertos, que realizava consertos de
equipamentos audiovisuais, um “serviço especial aos ‘membros correspondentes’”, mas
que também trabalhava “em conserto de pequenos aparelhos elétricos importados, de uso
doméstico”. Ou seja, o público que aparece como foco principal das outras publicações
aqui está incluso na lista, entre outros.
Dentro do conjunto encontrado – mesmo admitindo-se que se trata de uma amostra
pequena – esse folder é uma incógnita. A tecnologia é apresentada de forma neutra, sem
os objetivos religiosos sempre a ela associadas. A questão é, para quem esse folder foi
feito, para quem foi enviado? Se a divulgação do CAVE circulava dentro das redes de
contatos do ambiente evangélico, como se esperava atingir outros públicos? Talvez
através de profissionais protestantes ou de envio para órgãos governamentais. Não há
como saber. No entanto, não há razão para crer que se trata de uma demonstração técnica
para o próprio meio evangélico. Pelas outras publicações, percebe-se que a tecnologia é
apresentada a esse público sempre a partir de um olhar para seu potencial evangelizador,
sempre como um recurso para metas religiosas. Se o material destinava-se a público
diferente do religioso, há uma incoerência entre público-alvo e distribuição. Na última
página, junto à foto da sede do CAVE, com o dístico e o endereço, aparece a frase: “os
nossos produtos encontram-se à venda, em todas as Livrarias Evangélicas do Brasil”.
Novamente, a lógica da rede de contato, interna ao grupo, se sobrepõe à iniciativa de
disponibilizar os serviços “para fora” – supondo que esse fosse o objetivo da publicação.

3.1.4.6 Notícias CAVE
As quatro edições analisadas de “Notícias CAVE” compreendem o período de
1959 a 1961. A redatora é a mesma, Alzira Helena Ferreira, que também era a secretária
do Departamento de Relações Públicas. A publicação se auto apresenta, logo abaixo do
emblema e do nome, como “Boletim informativo do Centro Áudio-Visual Evangélico”.
O tipo de conteúdo presente em todas as publicações é a divulgação de produtos e
atividades, através de textos descritivos e de listas. Por serem poucas as edições
trabalhadas, apresenta-se abaixo breve descrição de cada uma delas.
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A) Edição de Setembro e Outubro de 1959: na linhagem do protestantismo no
Brasil
A valorização da herança protestante está presente na primeira coluna dessa
edição. Com o título “Herdeiros de Simonton”, o texto que abre o exemplar fala sobre as
comemorações do centenário do presbiterianismo no Brasil, contado a partir da data de
chegada do missionário norte-americano Ashbel Green Simonton. Logo em seguida às
descrições de eventos e cultos comemorativos, a organização se coloca na linhagem do
protestantismo no país: “O CAVE se considera herdeiro de Simonton, que sempre
procurou os melhores recursos de evangelização em seu tempo”. É interessante ainda que
a redatora faz questão de mencionar o “bolo artístico” que foi servido após culto solene
comemorativo, que trazia as figuras do:
Mapa da América do Norte, o do Brasil e um coração, simbolizando, os
mapas, a vinda do Presbiterianismo ao Brasil, através do trajeto de Simonton
– de Baltimore ao Rio de Janeiro. O coração era o símbolo da chama do
Espírito Santo que ardendo na alma de Simonton, impulsionara-o à grande
empreza missionária! (Notícias CAVE, 1959, p.1)

O fato da comemoração do protestantismo no Brasil ser realizada com um mapa dos
Estados Unidos significa mais do que o “trajeto de Simonton”, e indica proveniência, a
herança e a influência recebidas.
Após o texto sobre o centenário do presbiterianismo há ainda outro texto, que
parecia se tratar de uma coluna fixa, intitulada “Conhece você sua tarefa?”. O texto aborda
as mudanças ocorridas em uma fase específica da criança e como lidar com elas. Após
esse texto, todo o conteúdo é diretamente relacionado ao CAVE, aparecendo
agradecimento às visitas recebidas na sede; solicitação de confirmação de endereços;
sugestão de confecção caseira de “tela portátil”, que poderia ser feita com cabos de
vassoura e pano branco, para usar nas projeções. A divulgação de produtos inicia
apresentando recursos temáticos para serem usados em eventos natalinos, como discos,
filmes e conjuntos de transparências. Também enfatiza as produções novas, com
pequenas descrições.
Um ponto a ser destacado na divulgação dos produtos é o reforço dos temas da
evangelização e do nacionalismo. Texto com título “Sabe que tem mais um talento em
suas mãos?...” divulga as produções radiofônicas produzidas pelo CAVE, seguindo uma
lista dos tipos de programas que finaliza com a observação “já usados como instrumentos
para ganhar muitas almas, tais são as gravações oferecidas. Sim, tudo isso o CAVE está
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pondo ao seu alcance para a obra que nos é comum: levar CRISTO, A VERDADE
ETERNA aos corações dos brasileiros”.

B) Edição de Maio e Junho de 1960: paz a partir do indivíduo
“Evangelho da Paz” é o título do texto que abre essa edição. A partir de uma
citação bíblica, retirada de uma das cartas paulinas, o texto explora o tema da paz, mas
tratando-a como uma questão do indivíduo, reforçando a ideia de que é possível – ou só
é possível – mudar o mundo a partir da transformação individual. E, portanto, os recursos
audiovisuais, os meios modernos, teriam a função de alcançar os indivíduos:
A paz entre os homens só pode advir, realmente, quando os homens não
estiverem nitidamente abalados e inseguros. A paz interior é a que vem do
alto. Deus é que determina o tipo de relação entre os homens.
A compreensão dessa verdade é que nos leva à tarefa de pregar o Evangelho,
usando os recursos da técnica moderna, através dos meios áudio-visuais. Em
extensão e em profundidade, queremos ganhar terreno no coração dos homens,
pois cada pessoa alcançada pelo Evangelho será necessàriamente um soldado
da Paz.
Esse é o exército que precisa crescer. (Notícias CAVE, 1960, p.1)

A edição traz um novo texto na coluna “Conhece você sua tarefa?”, em
continuidade ao anterior, sobre as mudanças ocorridas na criança na fase seguinte. Após
isso, a publicação dedica-se a divulgar principalmente atividades do CAVE, com menor
espaço aos produtos. A ênfase, com texto que ocupa bom espaço e foto, é o treinamento
de Myogo David Jimmy, um jovem de 23 anos, do Camarões, que havia ficado durante
nove meses estudando no CAVE e atuando, como aprendiz, nos laboratórios. O objetivo
era que o treinamento possibilitasse a produção de material audiovisual evangelístico no
país de Myogo.
Além disso, o informativo apresenta uma série de informações sobre o CAVE,
entre elas o apelo para que o leitor torne-se sócio correspondente e uma seção de cartas
recebidas, com relatos sobre uso de produtos. Apenas nessa edição há esse espaço.

C) Edição de Março e abril de 1961: institucionalização do boletim
As duas edições de 1961 apresentam diferenças marcantes em relação às
anteriores. O boletim de março e abril de 1961 abre com texto “Que é o CAVE?”, assinado
por “Secretário Geral do CAVE”, sem o nome, embora pelos outros documentos sabe-se
que se tratava de Robert McIntire. O texto diz que a organização pode ser definida de
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muitas formas. No entanto, as opções do autor do texto são as mais espirituais, que
rementem ao papel religioso da entidade, sem esquecer de citar os “especialistas” e
reforçar os três elementos constantes nas publicações: evangelizar, educar, o Brasil.
Assim é o CAVE. É uma equipe de especialistas. É uma agência de
evangelismo nacional. É um instrumento de Deus para testemunho da Fé. É
uma rede nas mãos de ministros e leigos visando a conquista, para Cristo,
desta grande pátria. (...)
Muito se poderia dizer do que o CAVE é, mas, acima de tudo é ele uma parte
integrante do Reino de Deus, que se implanta entre os homens.
O Cave se dedica e continuará a dedicar-se ao lema de proclamar ao mundo a
sublime realidade:
‘Cristo, a Verdade Eterna’. (Notícias CAVE, VII, N.30,1961, p.1)

Além do texto assinado pelo secretário geral, o boletim traz outros conteúdos
propriamente institucionais, como grande espaço dedicado ao relato da Assembleia Geral,
ocorrida no início daquele ano. A coluna que trazia textos sobre crianças desaparece. No
lugar estão informações sobre a reunião127: presentes, representantes, ausências
justificadas, observação sobre relatórios e anúncio de continuidade no próximo número.
“Como desejamos apresentar aos leitores uma ideia mais ampla do conteúdo de cada um
dos relatórios, reservamos tal matéria para o próximo número de ‘Notícias CAVE’”
(Idem).
A publicação ainda informa os nomes de pessoas que deixaram a organização,
publica a nova diretoria completa, inclusive com membros de comissões. Também traz
nota sobre momentos informais da Assembleia e, então, após todas essas informações,
anuncia equipamentos à venda e produtos do CAVE temáticos, para a Semana Santa.
Finalmente, reproduz a lista dos “primeiros sócios correspondentes em 1961” e convida
o leitor a aumentar a listagem: “torne-se sócio correspondente desta organização que se
empenha em prover recursos para a evangelização e a educação religiosa de nossa gente”
(Idem, p.2). Com esse apelo, a edição abre e fecha enfatizando os três elementos
característicos do CAVE.

127

As informações consideradas relevantes foram apresentadas em texto anterior, sobre a história
institucional do CAVE.
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D) Edição de Maio e Junho de 1961: mais informações institucionais
Essa edição repete o tom da anterior, com ênfase em informações institucionais.
A primeira página abre com a notícia da viagem do secretário geral e sua substituição por
Celso Wolf. Percebe-se que o tom reflexivo, fosse sobre Paz ou sobre a herança
missionária da organização, desaparecem. A informação sobre questões internas,
organizacionais, ganha espaço. Em seguida, o boletim apresenta textos sobre produções,
a partir dos relatórios apresentados na Assembleia daquele ano. Neste texto, a linguagem
é mais leve e participativa, propõe uma conversa com o leitor. A ênfase é o uso dos
produtos para a evangelização e o potencial e eficácia dos recursos disponíveis. Por
exemplo, a informação de que o CAVE produziu 300 projetores Adner II durante o ano
anterior é acompanhada do seguinte comentário:
Vamos imaginar que devidamente usados, cada um dêstes projetores atraia
100 pessoas para o Reino de Cristo, no próximo ano. Isso não está fora de
possibilidade. Usado com oração e preparação cuidadosa, o projetor pode ser
um braço forte na evangelização, em nossas igrejas, e campos missionários.
(Notícias CAVE, VII, N.31, 1961, p.1)

Ainda sobre o projetor, o texto evidencia sua “outra função”, a de instruir: “este projetor
tornar-se-á professor eficiente da Escola Dominical, ou o preletor claro em estudos
bíblicos” (Idem). Mais uma vez, os pilares da evangelização e da educação estão
presentes.
Aliás, nessa edição todo anúncio de produção é permeado de sua função
evangelizadora, sua repercussão para a “salvação de almas”. Sobre os filmes fixos, o texto
conta: “um ministro em Mato Grosso nos escreveu relatando de vinte e três decisões para
Cristo, em apenas duas noites com o uso dos filmes fixos do CAVE. Desta maneira, os
algarismos traduzem-se em almas salvas para Cristo, o que constitui o alvo do trabalho”
(Idem). Ainda sobre os programas radiofônicos: “já considerou, o leitor, o lugar do rádio
na conquista do Brasil para Cristo?” (Idem, grifo nosso). Havia 43 emissoras
difundindo programas do CAVE, o que gerou o seguinte comentário: “sim, os algarismos
são animadores. Afinal de contas, o que cativa a imaginação é saber que a igreja de Jesus
Cristo, hoje em dia, tem ao seu alcance tais e tantos auxílios para anunciar a todo o mundo
que Cristo é o Salvador ... o caminho, a verdade e a vida”.
Finalmente, o texto sobre a produção, que é assinado pelo secretário geral, termina
com completa espiritualização dos resultados, que nada lembra o tom tecnicista do folder
acima analisado, “O que o CAVE pode lhe oferecer”:
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Que a produção do CAVE não seja vã! A boa colheita de almas pelas igrejas
não é mais do que cumprimento de nosso dever: achar o perdido e trazê-lo a
Cristo. O Alvo do CAVE permanecerá sempre o mesmo: uso do método
áudio-visual para a glória de Deus! (Idem)

Além de mais institucional e informativo, com menor espaço para textos reflexivos, o
boletim se torna mais espiritualizado. Talvez um reflexo das crises e debates que
provavelmente estivessem presentes no cotidiano do CAVE no período, lembrando que
esse seria o último ano de McIntire na secretaria geral da organização.

3.1.4.7 “This is CAVE”: mais evangelização
Há duas publicações em inglês, provavelmente direcionadas aos financiadores
norte-americanos. A primeira, já citada, é a tradução do folder “Recursos para a
evangelização”. A segunda é um roteiro para projeção, com duas colunas, uma com
descrição da imagem, outra com o texto referente. O nome da projeção é “This is CAVE”.
O documento não está datado, mas pelas informações citadas deve ser de 1965 ou depois.
O interessante é que a imagem que o CAVE constrói nos dois documentos em inglês é a
mesma: de uma produtora preocupada prioritariamente com a evangelização. Embora esta
seja a ênfase, o material destinado aos financiadores estrangeiros apresenta uma
influência que a organização teria para fora do meio evangélico que é ignorada nas
publicações direcionadas ao público interno.
Isso é feito especialmente através do início da projeção, que apresenta, com fotos,
personagens diversos: Mvogo; uma nordestina que está aprendendo a ler; um morador de
Brasília que não sabe ler, mas tem um rádio; um médico; e, por fim, uma imagem com
muitas faces. O argumento é que todas essas pessoas são atingidas e influenciadas por
produtos do CAVE. As produções apresentadas também evidenciam a função educadora
da organização. Segundo o material, os produtos ajudavam a visualizar a mensagem do
Evangelho; instruíam o fazendeiro na melhoria de métodos agrícolas; ajudavam o adulto
a aprender a ler; e levavam informação, esta última função aparece através de uma
produção do CAVE sobre o corpo humano, realizada por uma companhia da área de
saúde, e usada para a formação de médicos e enfermeiros. Na lista, há apenas uma função
diretamente ligada ao ambiente religioso, a visualização do Evangelho. A educação, nesse
material, está bem além da formação cristã e ganha importância social ampla, o que fica
claro em outro trecho, em que o material cita os cursos de curta duração e seminários
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sobre uso de material audiovisual oferecidos pelo CAVE para “funcionários do governo,
professores de várias escolas, e estudantes de seminários”.
A exibição da tecnologia, já apontada como uma das características de sua
estratégia de divulgação e propaganda, também está presente nesse material. Os
projetores desenvolvidos e construídos pela organização, a gráfica, os estúdios que
produziam programas de rádio e gravavam LPs, tudo é lembrado. Além disso, o CAVE é
apresentado como protagonista das comunicações no Brasil, especialmente no meio
evangélico. Cita sua liderança na organização da rede de rádios evangélicas,
provavelmente se referindo à ABRE, e enfatiza a capacidade de produzir e dublar filmes.
Indica a expectativa de que a organização conseguisse inserir programação na TV
brasileira, citando a “rápida expansão da televisão no Brasil”.
A tecnologia é apresentada ao lado de referência à equipe, como acontece em
outras publicações. No entanto, diferente da forma como esse tema é tratado em outros
materiais, o “pessoal do CAVE” também é valorizado pela sua fé: “são homens e
mulheres que começam cada dia oferecendo suas habilidades a Deus, como seu trabalho
para o avanço de Seu Reino através do poder dos meios de comunicação de massa”. A
partir desse ponto, já encaminhando para o final da projeção, o texto reforça a função
religiosa do CAVE, esquecendo a educação expandida também para ambientes seculares,
e enfatiza a evangelização.
Mas o CAVE é mais que uma organização, ou pessoal, ou equipamento em
Campinas, Brasil... é um ministério vivo. O CAVE também não é outra
missão; CAVE é um servo de missões. Seus produtos e serviços não fazem
nada se eles não forem usados. Por isso é na proclamação da mensagem que o
CAVE tem sua real existência. (This is Cave, grifo nosso)

Infelizmente não foram encontradas as imagens referentes a essa projeção. Mas a
sequência final é muito interessante para compreender a relação do grupo que dirigia o
CAVE com a tecnologia. As sentenças começam por “o CAVE é”, mas o complemento
não é uma definição abstrata; é uma ação, conforme observa-se em cópia do trecho final
do roteiro, reproduzida abaixo.
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Figura 4 - Página final do roteiro “This is CAVE”

Fonte: Arquivo CMM
Quadro 9 - Tradução de trecho*: “This is CAVE”
50. Repete o Quadro 7,
emblema do CAVE substitui o
ponto de interrogação
51. Filmes em uso
52. Flanelógrafo
53. Pessoas ouvindo rádio

54. Pregação em praça pública
55. Vitrola
56. Emblema do CAVE

50. A influência do CAVE tem longo alcance, tocando as
vidas de muitas pessoas diferentes.
51. Porque CAVE é um filme sendo usado para pregar o
Evangelho mesmo em uma cidade onde não há eletricidade
52. CAVE é um flanelógrafo ensinando histórias da Bíblia
para crianças
53. Cave é um programa de rádio ouvido por pessoas que não
têm oportunidade de ir à igreja nem mesmo uma única vez ao
mês.
54. Cave é um sistema de difusão carregando as Boas Novas
de Jesus Cristo para todos aqueles que ouvirem
55. CAVE é um disco de vinil que leva a mensagem de
músicas cristãs para dentro de incontáveis lares
56. CAVE é a proclamação de Jesus Cristo como Senhor e
Salvador. C-A-V-E, “Centro Audio-Visual Evangélico”;
“Cristo a Verdade Eterna” - Cristo a Verdade Eterna

Fonte: Elaboração própria - *tradução livre da autora
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3.1.4.8 Comunicação interna
A comunicação interna do CAVE acompanhava a complexidade de sua
organização. Com mais de 20 membros e uma diretoria que incluía cargos
representativos, como o presidente, o vice e alguns secretários de Comissões, manter a
atualidade dos acontecimentos não devia ser tarefa simples. No material encontrado, há
cartas endereçadas a membros da diretoria e a representantes de entidades membros,
informando sobre reuniões, registrando o envio de relatórios, convidando para atividades.
A mudança do “Notícias CAVE” na direção de enfatizar atividades institucionais pode
ter sido uma tentativa de suprir a necessidade de informar os cooperadores, tornando a
publicação, assim, mais interna. Também havia um sistema de notas informativas entre
departamentos ou pessoas envolvidas na produção de algo específico. Essa atividade será
melhor descrita na segunda parte desse Capítulo, junto aos processos de produção.
Algumas Atas revelam o uso de projeções e flanelógrafos durante as reuniões da
Assembleia Geral. Também é mencionada a projeção de filmes fixos no momento
devocional da AG. A Ata de 1958 (p.2) registra ainda que um membro da equipe,
“senhorita Beverly Chain”, apresentou aos presentes o material “com que costuma
realizar seminários áudio-visuais nas igrejas cooperantes, quando solicitada”. Isso mostra
que o pessoal do CAVE utilizava seu conhecimento técnico também para o público
interno, como diretores, cooperadores, membros da AG, igrejas.

3.1.5 CAVE: História e processos de comunicação – continuidades e tensões
A relação da história do CAVE com a história do protestantismo no Brasil
contribui com a compreensão tanto dos movimentos da organização, quanto da
finalização do projeto. É possível perceber nas características apreendidas, a partir de sua
história institucional, continuidades de traços do protestantismo implantado no país: os
objetivos de evangelizar e educar; o nacionalismo, que surge no meio protestante no início
do século XX; a ênfase no indivíduo; a valorização da modernidade, através da
tecnologia. Essa última, não é apresentada como ruptura com a história. Ao contrário, é
colocada na linhagem da tradição, como uma questão ligada meramente a métodos e
recursos, no sentido do melhoramento. Ou seja, não se tratava de questionar as práticas
evangelísticas anteriores, mas de perceber que há novos recursos para torna-las mais
efetivas. Ao herdar elementos da história do protestantismo no Brasil, tensões foram
geradas ou herdadas com o conjunto e exacerbadas por irritações advindas do novo
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contexto. Propõe-se, abaixo, apresentar continuidades e tensões apreendidas da história
do CAVE e de seus processos e propostas comunicacionais, a partir das fontes utilizadas
até esse momento.

3.1.5.1 Evangelizar e educar; o país e a tecnologia
Como afirmado tanto em documentos oficiais como em materiais de divulgação
para dentro e fora do país, o trabalho do CAVE tinha dois principais pilares:
evangelização e educação. Nesse sentido, ele estava ajustado à história do protestantismo
no Brasil e às ações do grupo ao longo das décadas. O terceiro elemento que se destaca
nas auto qualificações da organização é a forte presença de um sentimento nacionalista
associado às duas ações, e mais especialmente à evangelização, que era um projeto para
o país. Assim, a tarefa do CAVE era territorialmente circunscrita.
O nacionalismo, de fato, não é um elemento estranho às caracterizações do
protestantismo. No momento de nascimento do CAVE, no período de cooperação interna,
o amor à pátria é agregado como uma das características dos protestantes. Antes disso, o
primeiro cisma eclesiástico ocorreu ainda em 1903, em torno da questão da autonomia
nacional, quando a Igreja Presbiteriana Independente foi fundada. A pesquisa de Souza,
anteriormente citada, mostra textos do jornal presbiteriano, O Puritano, que valorizavam
o patriotismo como conduta verdadeiramente cristã.
O entusiasmo com a tecnologia, presente especialmente em materiais de
divulgação, agrega um instigante elemento ao quadro das caracterizações do CAVE.
Evangelizar o Brasil e educar era objetivo, finalidade. A tecnologia, portanto, não era um
fim em si mesma. Apesar disso a organização investiu muito mais em equipamento do
que em pessoal, já que boa parte da equipe era cedida por entidades parceiras; e investiu
muito mais em produzir do que em distribuir. Talvez uma traição da tecnologia ao grupo
que, por ela seduzido, se quer percebeu a prática a seu favor, enquanto fazia o discurso
da prioridade evangelística? É interessante que as publicações se preocupem tanto em
enfatizar a valorização das pessoas, da equipe, e o objetivo de evangelização. A ênfase
em demasia pode indicar uma intuição de perigo, ou a tensão instalada, pelo surgimento
dos novos meios, entre seus defensores e seus opositores.
Se a finalidade era a evangelização e a educação, os recursos tecnológicos
aparecem como meio, portanto, caminho, método. Seriam a resposta para a pergunta que
pode ser formada com os outros três elementos: Como evangelizar e educar o Brasil?
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Com, através de, os “moderníssimos” recursos audiovisuais produzidos pelo CAVE. E é
exatamente nesse ponto que surge um nó, o perigo da perda da pureza, da não
contaminação com os “círculos seculares”: a tecnologia é o ponto de contato. Se a
linguagem dos textos das publicações é muito voltada para o meio evangélico, inadequada
para a comunicação para além dele, as informações técnicas chegam além. De certa
forma, a tecnologia era o melhor caminho e também a sedução, o perigo. Por isso é
intrigante o folder plenamente dedicado a exibir as qualificações técnicas dos
equipamentos da organização.
A consciência desse ponto de contato irrompe justamente em uma das publicações
mais voltadas para afirmar a finalidade evangelizadora, em que até mesmo a educação
tem papel secundário: no folder “Recursos para a evangelização”, através da afirmação
de que a qualidade técnica dos laboratórios atrai “elementos de fora”. A procura pela
tecnologia estava dentro do meio evangélico, que buscava domesticá-la ao evangelismo;
estava fora dele, por motivos variados e até desconhecidos. É portanto, necessário
justificar com um princípio - a educação - o uso dos recursos da produtora em materiais
“para terceiros”, como o destinado à formação na área de saúde; mas o contato com esse
elemento externo só existiu por causa do potencial técnico.
A tecnologia era situada, ao que tudo indica, como o caminho atual, moderno,
para a proclamação do evangelho. No entanto, novamente, a justificativa para seu uso é
externo a ela, anterior, antigo. Remete ao texto sagrado, às ações do próprio Cristo ou de
apóstolos128, que, afinal, também usavam os recursos disponíveis em sua época para a
“obra evangelizadora”. A tensão entre antigo e moderno se instala. E, talvez, de certa
forma, não seja possível conviver com ela.
Mas ela não está ali somente, nas décadas de 1950 e 1960, no uso dos meios de
comunicação social por um grupo protestante no Brasil. Essa tensão em torno da técnica
pode ser um eco do que se instaurou há muito tempo. Essa questão retornará adiante;
nesse ponto, em conexão com a história já apresentada, é importante ressaltar a tensão
entre iluminismo e despertamento, nos Estados Unidos, de que os primeiros missionários
protestantes no Brasil são herdeiros. É importante, ainda, reforçar que o deslumbramento
com a tecnologia não pode ser considerado uma anomalia em um grupo tão próximo à

Bellotti (2005, p.41) também identificou, nos materiais a que teve acesso, a presença da “ideia de que
os meios audiovisuais representam uma continuidade da missão evangelizadora” e referência ao uso de
parábolas por Cristo e a apelos aos sentidos encontrados na Bíblia.
128
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modernidade. Vale lembrar a percepção do protestantismo nos Estados Unidos de que a
América Latina católica era atrasada, em parte por causa da degeneração do cristianismo
que o catolicismo teria deixado acontecer; e que, portanto, cumpria à nação norteamericana a redenção religiosa e societal desses territórios. A primeira, se daria pelo
protestantismo e a segunda, pela reforma das instituições na instalação de uma
democracia liberal – ambas, evidentemente, aos moldes dos Estados Unidos. Nesse
sentido, o nacionalismo não chegava a ser um entrave ao projeto. Ao contrário,
funcionava como delimitação da tarefa.
Do ponto de vista de tensões e continuidades, a herança moderna do
protestantismo por um lado permite o surgimento de um empreendimento como o CAVE,
em que a tecnologia é essencial e o posiciona no contexto das mudanças de seu tempo.
Por outro lado, essa mesma herança já chega com uma história de tensões que se
intensificam à medida que tocam outras características do grupo, como a tendência ao
isolamento. Sobretudo, a intensidade se dá pela heterogeneidade dos protestantes que não
se opõem a um projeto como o CAVE, mas também não se engajaram com o que a
organização lhes propunha.

3.1.5.2 Ecumênico X Isolado
O CAVE surge no momento que talvez tenha sido o auge do movimento
ecumênico e, como já afirmado, até a forma como sua administração foi organizada se
relaciona a esse momento, a partir de entidades membros, com poder de representação,
deliberação e voto. É interessante que, como as periodizações obviamente não são
estanques, o CAVE seguirá carregando esse traço do ecumenismo ao longo de sua
história, ao menos até o momento em que há documentação disponível. Exemplo disso é
o projeto de formar redes de cooperação para trabalhar com rádios, como a ABRE, em
1963, e que prossegue ativo nos anos seguintes.
O “ensaio de politização”, conforme a expressão de Mendonça, e as crises no meio
do protestantismo - tidos como principais características do período entre 1952 e 1963,
certamente afetaram o CAVE. Documentos entre 1957 e 1962 fazem afirmações sobre
dificuldades e desentendimentos. Se questões realmente políticas não chegaram, ao que
tudo indica, diretamente à organização, o embate entre o fechamento dos serviços ao
público evangélico e a abertura para possibilitar captação de recursos possivelmente era
reflexo das disputas que ocorriam entre dois grupos ativos no meio protestante: os ligados

271

ao fundamentalismo defenderiam a produção apenas religiosa, sem contato com o
'mundo'; e o outro grupo propunha gerir o CAVE como uma empresa – portanto, no
mundo, para contribuir com “o Reino”. A resistência a essa ideia anunciava a posição
fundamentalista assumida pela IPB, o declínio do ecumenismo e reforço do isolamento
em relação à sociedade. Nesse sentido, o embate não foi tanto ideológico político ou
teológico, mas pragmático.
O CAVE emerge como fruto do momento de fortalecimento do ecumenismo
protestante e carrega esse traço em sua história, a presença do isolacionismo também o
afeta. Essa é mais uma tensão advinda de heranças: por um lado, o ecumenismo em
crescimento na década de 1950 e o isolacionismo, que aparece como uma tendência
dentro da organização, mas que é umas das primeiras características do grupo histórico,
ainda no século do século XIX. Propõe-se, aqui, pensar o fechamento denominacional
protestante que ocorre a partir da década de 1960 não como um traço novo, mas como
uma continuidade subjacente, que está presente desde o início da história do
protestantismo no Brasil. Esse traço nunca desapareceu, sempre tensionando com o
movimento ecumênico até que no contexto do fundamentalismo teológico e ditadura
política, ele se fortalece e torna-se traço marcante do grupo no período. Vale ressaltar que
dentro da CEB e do movimento ecumênico desenvolvia-se nessa época reflexões sobre
as relações entre igreja e sociedade, o que levava para o ambiente evangélico estudos das
ciências sociais e a herança da teologia liberal. Esse é um dos motivos da oposição entre
ecumênicos e fundamentalistas no contexto brasileiro.
Nesse sentido, o fundamentalismo que ganha força a partir da década de 1950 não
chega repentinamente, mas toma um espaço que potencialmente já havia. Naquele
momento, o grupo era maior do que o dos primórdios do protestantismo no país e o
isolamento ganha uma nova face: além de determinar as relações dos crentes com “o
mundo”, atua na separação entre as denominações, colocando fim ao ideal do unionismo
e da cooperação. A própria trajetória do CAVE – do nascimento dentro movimento
ecumênico, passando pela administração representativa e terminando como editora de
uma instituição confessional – estabelece uma analogia com esse movimento.
Uma comparação de dois trechos de textos escritos pela mesma pessoa, em
contextos distintos, é exemplo dessa tensão. O relatório do Secretário Geral, de 1960,
possui um tom que causa estranhamento, ele parece estar defendendo algo, ou alguém,
mas sem clareza sobre quem ou o que. Nesse texto, McIntire, que ocupava a função,
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comemora a cooperação com um grupo católico. O CAVE havia gravado em seus
estúdios, “o Coral Pio XI, grupo de leigos católicos de Campinas” (Relatório, 1960, p.7).
O contato é avaliado muito positivamente: “essa experiência foi muito agradável e
estabeleceu relações mais íntimas com alguns dos líderes na sociedade católica desta
cidade. Muitos membros do grupo se ofereceram para nos ajudar em trabalhos futuros”
(Idem). Em 1961, McIntire escreve o texto “O que é o CAVE”, que abre a primeira página
do boletim “Notícias CAVE”. O texto parece fazer uma provocação com o mesmo grupo
cujo contato fora comemorado pouco mais de um ano antes:
Todo o mundo sabe o que é o CAVE. (...) Até as autoridades seculares e os
líderes de quase todas as organizações religiosas podem informa-lo sobre o
CAVE. Em reunião de autoridades máximas da Igreja Católico-Romana,
comentou-se que existe no Brasil somente uma entidade religiosa que se
dedica à produção de material áudio-visual. E tais autoridades acrescentavam:
‘... é o CAVE, em Campinas, infelizmente protestante’. (Notícias CAVE, VII,
N.31, 1961, p.1)

Evidentemente, a procedência da informação relatada não é revelada, como
McIntire sabia sobre conversas em reunião de autoridades católicas? Mas o que mais
intriga é a mudança de tom na referência, que talvez possa ser explicada mais pelo público
a que se direciona do que por uma suposta súbita mudança na posição do autor. No
relatório, para o público interno, da AG, era interessante valorizar e defender o contato
externo. No entanto, para o meio evangélico indistinto, marcado pelo conservadorismo,
era interessante afirmar certa superioridade, marcando que o CAVE era reconhecido por
todos. Apesar do texto não ser claramente anti-católico, ele é ambíguo. Por que reforçar
o “infelizmente protestante”, se a organização já havia cooperado com grupos católicos?
Pode ser apenas uma estratégia de valorização do caráter único e do potencial tecnológico.
Pode ser um fechamento para a cooperação que inclui setores da sociedade fora do meio
evangélico.
Apesar do ecumenismo ter sido determinante para o nascimento do CAVE, o
vínculo com o movimento não aparece com força. A própria CEB, a quem a organização
se filiava como “departamento autônomo”, nem sempre enviava representantes para as
assembleias gerais. A presença inconstante da CEB sugere que a relação se mantinha no
nível formal – segundo os estatutos, os relatórios para a Ravemcco deveriam ser enviados
pela CEB – mas não necessariamente havia interesse e cooperação. Além disso, a própria
Confederação tinha suas fragilidades e enfrentava dificuldades, especialmente a partir da
década de 1960, em que as denominações se movem no sentido do isolamento.
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3.1.5.3 Uso dos meios: indícios de um debate
Encontram-se no material analisado indícios de que houve dentro e talvez ao redor
do CAVE um debate sobre o uso dos meios de comunicação. Marcado pelo contexto das
tensões apresentadas acima, especialmente dentro do grupo protestante, o debate irrompe
na organização nas definições da captação de recursos. Também pode ser encontrado em
publicações.
A pesquisa de Bellotti cita documento chamado “Publicidade, um meio de
evangelização”, talvez o mesmo a que o flyer de 1959 se referia em sua lista de
publicações. O interessante desse documento é que ele teria o pressuposto de que havia
um “pavor de protestante” e, por isso, a proposta de métodos alternativos de evangelismo
no lugar daqueles explicitamente religiosos. O texto encorajava as igrejas a promoverem
festas, serviços comunitários, cultos ao ar livre, em estratégia de primeiro criar simpatia
pelos protestantes (2000, p.26). Nesse sentido, os meios de comunicação seriam uma
forma de atingir esse público e poderiam, portanto, não ser obviamente religiosos.
Poderiam ser “Isca” – nome de toda uma série de filmes fixos produzida pelo CAVE.
Outro documento citado por Bellotti é um roteiro de palestra ministrada por Alzira
Ferreira, que trabalhou no CAVE durante os anos de 1959 a 1966. Nesse roteiro, “os
recursos audiovisuais empregados na época contemporânea são apresentados não tanto
como uma novidade, mas como a continuação de uma tradição missionária de divulgação
evangélica que se conforma às linguagens das sociedades no tempo” (BELLOTTI, 2005,
p.27). A mensagem é eterna, o modo de anuncia-la pode e deve adaptar-se aos recursos
de seu tempo.
Nos documentos descritos e analisados na presente pesquisa há poucos indícios
do debate. Relatórios e Atas fazem raras e sutis menções a questões polêmicas,
registrando, “dificuldades” ou “desentendimentos”. Por exemplo, a Ata da AG de 1963
deixa transparecer tensões na forma das perguntas direcionadas ao secretário geral.
Sabendo que o ano de 1962 foi o período de embate entre Celso Wolf e Américo Ribeiro
e de consequente saída do primeiro, talvez esse tenha sido o auge desse tipo de discussão.
A questão, segundo o depoimento de Celso Wolf para Bellotti, era o uso dos
recursos do CAVE para prestação de serviços a terceiros, fora do meio evangélico, como
forma de captação de recursos. Wolf defendia que esse seria o caminho natural para a
autonomia da organização enquanto Ribeiro defenderia a posição contrária, de
fechamento da produção em sua finalidade evangelística. Como assinalado na descrição
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dos documentos referentes ao período, questões levantadas, frases e sutilezas apontam no
sentido do fechamento do CAVE. Outro ponto é que em vários documentos aparecem
notícias, com largos agradecimentos, de pessoas que estavam deixando a organização. Já
sobre a saída de Wolf, o silêncio é absoluto.
É curioso, até mesmo contraditório, que nos anos seguintes aparecem diversos
indicativos de novas aberturas. As informações sobre as relações com o DIA talvez
tenham sido afetadas pelas tensões internas. Primeiramente, o secretário geral retira o
CAVE da associação, sem muitas explicações, o que não gera questionamentos por parte
da AG; em reunião posterior, é proposta a ‘filiação mútua’, saudando as mudanças
estatutárias que permitiriam a aproximação; por fim, a relação não ocorre da forma
esperada, mas o CAVE propõe continuar o diálogo. A filiação a outras organizações
internacionais e a produção de material para empresa da área de saúde também apontam
para aberturas, no mínimo, brechas. Por outro lado, sempre que tais assuntos são tratados,
há a necessidade de justificativas a partir de princípios e nunca da simples necessidade de
captar recursos. Ou seja, não havia padrão definitivo e recorrente; as decisões se moviam,
por vezes, em direções opostas. Em um certo sentido, as escolhas organizacionais eram
movidas pelas tensões que perpassavam o contexto.
Em relação à tecnologia, a provável posição dominante no CAVE é atribuir-lhe
neutralidade moral – nem boa, nem má – e extremamente positivada a partir dos fins para
os quais é empregada. Ou seja, os meios de comunicação e outros recursos técnicos que
surgiam naquelas décadas, podiam ser benéficos se bem empregados. Mas o uso devia
ser cauteloso, sempre averiguando a finalidade. E quais seriam os critérios, então, do
CAVE? A evangelização e a educação, entremeadas no nacionalismo, como aparece no
material sobre o corpo humano. O argumento para a produção é a formação de
profissionais da saúde, uma necessidade do país para a melhoria da vida da “nossa gente”.

3.1.5.4 Grandes aspirações x realizações individuais
O otimismo é um dos traços marcantes nos textos do CAVE. A começar pelos
estatutos, que previam que a organização poderia criar “quantas forem necessárias, em
outros pontos do país, para a consecução de seus fins” (Estatutos, 1960, p.1). Mesmo
diante das dificuldades, o tom é sempre otimista, de superação e crescimento. Isso revela
a convicção de estar no rumo do grande objetivo evangelístico, que envolve toda a nação.
Muito provavelmente a estrutura montada em Campinas, os equipamentos, os
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“especialistas”, sempre mencionados pela inovação e lembrados em relatórios e
documentos pela capacidade de criar, todos esses elementos contribuíram com o clima de
expansão e com as grandes aspirações. Tudo indica que o CAVE, ou ao menos parte de
sua diretoria e equipe, guiava conscientemente a organização para uma posição de
liderança na produção, difusão e desenvolvimento de meios de comunicação evangélicos
no país.
O melhor exemplo disso é a Associação Brasileira de Rádios Evangélicas – a
ABRE, que chegou a ter estatutos registrados e desapareceu, junto com a história do
fechamento do CAVE. Os documentos sugerem convicção de que era uma questão de
tempo para pipocar rádios evangélicas pelo Brasil, a ponto delas formarem uma rede que
defendesse e representasse seus interesses e trabalhasse de forma cooperada na produção
de conteúdo e desenvolvimento técnico. O otimismo não se restringia ao crescimento da
organização, mas se expandia a todo o grupo protestante, sempre mirando o país. O rádio
era a grande oportunidade de alcançar o alvo de evangelização nacional, já presente nos
primeiros missionários. No material “This is CAVE”, a televisão aparece como outra
possibilidade potencial para a implantação definitiva da influência protestante no país.
As grandes aspirações talvez tenham errado em um ponto de sua metodologia: a
aposta na esfera individual e em pequenos grupos. O projeto de mudança passava pela
estratégia de transformação dos indivíduos, um a um. Nesse sentido, meios de
comunicação de massa, como o rádio e a televisão, eram entendidos mais como um atalho
para a tarefa de atingir indivíduos do que como uma transformação da noção de público.
No entanto, os investimentos nesse tipo de comunicação foram tímidos. A lógica da
difusão em massa não foi bem apreendida pelo grupo, que tinha tanto apreço pelo
indivíduo.
O tipo de comunicação que o CAVE desenvolveu foi muito mais de rede do que
de massa e, nesse sentido, apostava no protagonismo de igrejas locais e, individualmente,
de membros do grupo. A radiodifusão dependia das igrejas pagarem horários na grade de
difusoras locais. A produção de filmes fixos associada à de projetores é mais um
indicativo de que embora houvesse aspiração de chegar à rádio e a televisão, houve um
grande investimento na comunicação em pequenos grupos. Os filmes fixos apostavam no
engajamento de pessoas que deveriam organizar eventos, reuniões, encontros para a
projeção. Nesse sentido, o modelo do CAVE exigia comunicadores e, talvez, ao menos
pelo que as décadas seguintes mostraram, os evangélicos estavam mais dispostos a se
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constituir como público. Ou, talvez, o público evangélico foi estimulado a se formar a
partir de grupos que compreenderam as lógicas da comunicação de massa.

3.1.5.4.1 Público indireto: igrejas e crentes como meio de difusão
Do ponto de vista dos processos de comunicação, a exigência de agentes
intermediários – igrejas locais e crentes – criava um problema. O que o CAVE produzia
não tinha um público direto, ele produzia “recursos para a evangelização”, mas ele não
evangelizava diretamente. No material “This is CAVE", a organização se auto define
como uma “missão que servia as missões”, ou seja, ele produzia mirando em não
evangélicos; mas chegar até eles dependia do meio evangélico. Nesse sentido, o meio
verdadeiro, o canal de difusão da produção do CAVE, não era a tecnologia empregada,
não era a radiodifusão; era formado por igrejas e crentes. Vale ressaltar que isso também
criava um problema de recursos, já que a produção destinava-se a um público que dela
usufruiria gratuitamente; os investimentos para chegar a esse público deveriam ser
efetuados por outros grupos ou pessoas. Nesse sentido, a organização pode ser definida
como uma produtora de conteúdo. No entanto, a produção era independente e não sob
demanda.
Esse processo exigia da organização esforço dobrado: o de produzir e o de
convencer igrejas e crentes a se engajarem na conquista de público para a produção. Nos
documentos encontrados, o primeiro aspecto funcionou adequadamente: havia
equipamento, a equipe técnica era preparada, a produtividade só aumentava. Mas será que
havia demanda equivalente para o consumo de tal produção? Os materiais de divulgação,
de certa forma, tentavam criar essa rede de intermediação, já que eram majoritariamente
direcionados aos evangélicos. Também as ações de treinamento para o uso dos meios
podem ser percebidas como investimento nesse processo. Esse tipo de ação acontecia:
aparecerem nos documentos, especialmente em relatórios; há citações como o pedido de
doação de mobília para a sede pudesse abrigar participantes de cursos; e houve também
a realização de pelo menos um seminário de grande porte.
No entanto, é provável que houvesse uma desproporção de ênfase: a produção era
maior do que o esforço de convencimento dos evangélicos usarem os produtos. Além de
não aparecer com prioridade nos textos formais, esse tipo de atividade tampouco é
privilegiada nos documentos financeiros. No Orçamento para 1965, há um recurso
previsto para “seminários audio-visuais”, dentro das despesas do Departamento de
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Distribuição. O valor é o segundo menor, sendo mais elevado apenas que o destinado ao
“escritório”. Há referências a seminários e cursos realizados, no entanto, se essa fosse
uma tarefa considerada primordial, esses cursos seriam enfaticamente oferecidos e
divulgados nos materiais de publicidade, além de aparecerem com maior detalhamento
nos relatórios e Atas. Ao contrário do que acontece com a produção, que é descriminada
numericamente, não há quantificações precisas de quantos cursos foram realizados em
um determinado período, quantas pessoas foram treinadas. No material de divulgação, a
ênfase é para os treinamentos de longo prazo, oferecidos a pessoas de outros países. É
possível que essa diferença do público-alvo dos produtos para o das publicações de
divulgação não fosse consciente. Ou, se fosse, talvez o que passou despercebido, no afã
da produtividade, foi o papel fundamental das igrejas e membros individuais para a
difusão – muito mais básico e vital para o CAVE do que o próprio rádio, a televisão ou
os filmes.

3.1.5.5 Questões históricas sobre o fim da organização
Do ponto de vista da história do protestantismo no Brasil, o fechamento do CAVE
pode ser interpretado como resultado de movimentos abruptos. Se, por um lado o
fundamentalismo parece encontrar terreno apropriado para se instalar no Brasil, por outro,
havia grupos que seguiam em direção contrária e que foram simplesmente expulsos do
meio protestante da época. As heranças e as apropriações, transformações em curso
levaram o protestantismo a abrigar tensões que, como apresentado, não apenas se
refletiram, mas passaram por dentro do CAVE. Em algum momento, algumas dessas
tensões tornaram-se insuportáveis e ocorreram rupturas, com a sobreposição dos
segmentos mais conservadores sobre os demais, com o uso, inclusive, de atitudes radicais
e autoritárias – como as intervenções nos seminários. O clima é o do texto já citado
anteriormente, publicado em jornal da IPB: “O outro expurgo”.
O fundamentalismo, que já estava presente principalmente na IPB desde o início
da década de 1950, tornou-se mais forte após o golpe de 1964 e o novo contexto político
do país. João Dias de Araújo, em Inquisição sem Fogueiras, mostra a contribuição da IPB
com os governos autoritários. Também Souza cita textos de saudação e apoio ao novo
regime e ainda vale lembrar o envolvimento de lideranças eclesiásticas com a espionagem
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e os sistemas de controle político129. Quanto ao CAVE é intrigante que um oficial das
forças armadas assuma a organização justo no período de governo político militar. Essa
crise teológica e política afetou também as relações internacionais da organização. O
alinhamento conservador do protestantismo no Brasil e especificamente o provável
envolvimento com a ditadura teria desagradado os financiadores estrangeiros, defensores
de uma noção liberal democrática associada ao cristianismo. Os recursos que já estavam
escassos, teriam sido completamente cortados. Soma-se ao enfraquecimento do
ecumenismo e ao contexto político, o sistema complexo de administração, através de
assembleias e envolvendo um sistema de representatividade que privilegiava a ação de
pastores em detrimento de percepções empresariais, de produção e propriamente
administrativas.
Outras questões aqui analisadas também contribuíram com o fim da organização.
A tensão entre tradição e modernidade, entre ser “herdeiros de Simonton” e ao mesmo
tempo “moderníssimos” na tecnologia ficou restrita aos recursos técnicos. Não houve
uma tentativa de modernizar ideias, de dialogar com a sociedade para além dos métodos
audiovisuais. Em nenhum momento aparece sinal de compreensão de mudanças sócioculturais atreladas a tais tecnologias, ou quaisquer outras que fossem, em um momento
em que muitas novidades culturais eram propostas. A aproximação com a tecnologia e
mesmo a tensão gerada com a tradição foram ingênuas do ponto de vista da cultura.
Por fim, a expectativa de engajamento de igrejas locais e indivíduos não se
cumpriu da forma esperada. Como o público dos produtos era indireto, ou seja, dependia
das igrejas e seus membros, a falta de envolvimento afetava tanto a captação de recursos
quanto a demanda para a produção. Em relação ao primeiro aspecto afetado, não chega a
espantar que o CAVE enfrentasse dificuldades com o compromisso de igrejas e pessoas.
Nos aspectos históricos do contexto brasileiro e da implantação do protestantismo,
observou-se que, de modo geral, a relação com a religião não passa por instituições, não
gera vínculos formais. Se já era difícil para as igrejas fomentarem o compromisso dos
fiéis, para uma instituição paraeclesiástica a tarefa era ainda mais árdua.

Em junho de 2011 a revista Isto É publicou a matéria “Os evangélicos e a ditadura militar”, que narra
fatos sobre lideranças eclesiásticas que denunciaram jovens de suas igrejas, sendo que alguns desses foram
presos
e
torturados.
Disponível
em:
<http://www.istoe.com.br/reportagens/141566_OS+EVANGELICOS+E+A+DITADURA+MILITAR>.
Acesso em 20 julho 2011.
129
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A existência de demanda para os produtos caveanos foi outro aspecto afetado pela
ausência de engajamento. Em relação a isso, a tarefa “oculta” do CAVE – oculta no
sentido de que não estava clara para seus diretores e funcionários, já que não é
mencionada com a clareza de sua importância – era mobilizar o meio evangélico para o
uso dos recursos audiovisuais. Nessa tarefa o CAVE, definitivamente, falhou. Prova dessa
falha, reforça um dos entrevistados de Bellotti (2005, p.81) é a ausência de protestos
quando o CAVE fechou. Ela transcreve trecho em que ele analisa que os missionários à
frente da organização
“(...) podiam ter pensado mais na parte de educação e de educar as igrejas no
uso desses meios, pois não houve quase nenhuma reação contra o fechamento
do CAVE pela comunidade evangélica, não lembro de qualquer oposição de
qualquer protesto, tinha alguma coisa muito errada, já que se tivesse sido
alguma coisa que tivesse tanto impacto na comunidade evangélica, teria
havido um protesto e teria sido diferente a história do CAVE”. (Ricardo Irwin,
apud BELLOTTI, 2005, p.81).

3.1.5.5.1 Contexto na produção de mídia evangélica
O CAVE não foi pioneiro na produção de mídia evangélica no Brasil. Sua
participação na história da mídia evangélica é, no entanto, de outra natureza. Ele aponta
para uma iniciativa de comunicação que tinha em vista produções de massa, como o sonho
dos evangélicos possuírem suas próprias emissoras de rádio, mas que atuava
principalmente através de um modelo de comunicação para pequenos grupos, com
protagonismo de comunidades e indivíduos. A associação desse modelo com as
aspirações de difusão em meios de massa revelam que havia uma expectativa evangélica
com os meios de comunicação, especialmente em meio aos segmentos históricos, que
eram os principais envolvidos na organização.
A grande visibilidade midiática que os neopentecostais conquistaram a partir da
década de 1990 pode gerar uma falsa impressão em relação aos grupos históricos que, em
um primeiro olhar, podem parecer despreocupados com os meios de comunicação. O
CAVE revela que houve, sim, investimento em mídia. Conforme já citado, Cunha (2007)
analisa que os meios de comunicação foram bem recebidos por cristãos em geral, já que
a proclamação, a transmissão de uma mensagem, integra o conjunto de práticas da
tradição cristã. Nesse ponto, mais uma vez, o grupo ao redor da organização não estava
distante de sua origem e de seus princípios fundamentais.
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Mas o CAVE também revela que a proposta não conquistou o grupo, não gerou
engajamento. Talvez por sua ênfase ser tão missionária, no sentido de ‘evangelizar’
pessoas, e pouco comunicacional. Talvez os protestantes históricos tenham sido
atropelados pelas transformações culturais em curso, especialmente na segunda metade
do século XX. Talvez a comunicação não chegasse a ser uma questão na mente da maioria
dos membros comum e não chegou a ser prioridade para a liderança. Mas havia um grupo
preocupado e atuante, ou seja, a totalidade dos protestantes históricas não foi apática,
indiferente ou rejeitou os meios de comunicação social.
Além disso, o CAVE revela uma tentativa de manter o diálogo entre o
protestantismo e a sociedade naquele momento. A relação se dava através da tecnologia
e também nas tentativas de produzir mídia que fosse atraente, tentativas de ir além da
técnica e permitir afetar a linguagem. Esses aspectos ficam mais claros e são mais
detalhadamente desenvolvidos na próxima parte da pesquisa, que explora o arquivo de
produtos caveanos.

3.2 PRODUÇÃO E PRODUTOS CAVEANOS
Após descrição e análise dos documentos oficiais, que permitiram construir parte
da história da organização, apresenta-se a seguir o resultado do exercício analíticointerpretativo realizado com a produção do CAVE. Para tal, considerou-se o conjunto
encontrado, através dos dados primários, extraídos durante a organização do arquivo; o
conjunto dos 45 produtos que foram completamente digitalizados; 33 comentários, cujas
imagens não foram encontradas, que também foram digitalizados; e dois produtos
detalhadamente analisados130.
O texto que segue é dividido em três partes. A primeira dedica-se a apresentar
alguns procedimentos que eram usados pelo CAVE na produção de filmes fixos. A
segunda constrói eixos de análise, que ajudam a pensar e compreender a produção
encontrada. Para esta parte o conjunto do material caveano foi essencial, de forma que as

Foram escolhidos dois produtos, dentro os que foram encontrados completos – imagens, texto, material
de produção – e considerando diferenças entre eles. Desse modo, um deles é uma fábula, destinada a público
infantil, com uso de desenho para compor os eslaides; o outro é uma ‘história real’, destinada ao público
adulto, com uso de fotografia. A análise dessas histórias foi realizada em três etapas: abordagem inicial –
consistiu em olhar as imagens e ler o texto, fazendo as primeiras anotações sobre o produto; análise
horizontal – a partir da identificação de características gerais, foi realizada uma análise quadro a quadro,
montada em tabela que considerava texto, imagem e relação texto-imagem para cada quadro do produto,
como critérios gerais e outras colunas, específicas para cada produto; análise vertical – conclusões extraídas
das colunas da análise horizontal.
130
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chaves analíticas definidas são elementos fortemente presentes no todo e apresentados
com exemplos específicos. Por fim, a terceira parte contextualiza a produção do CAVE
nas questões amplas da pesquisa, utilizando elementos da história do protestantismo no
Brasil e seguindo para os temas teóricos amplos que perpassam todo o trabalho, como
modernidade, secularização, constituição e desenvolvimento da comunicação social.

3.2.1 Processos de Produção
Dentre atas e relatórios, apenas um documento referente à produção foi
encontrado: trata-se de relatório da Comissão de Filme Fixo. Informações sobre os
procedimentos de produção foram extraídas de materiais dispersos, referentes a diferentes
produtos, datados entre os anos de 1962 e 1966. Tais documentos sugerem que a rotina
de produção era intensa; no entanto, das primeiras ações relacionadas a um produto até
sua finalização, o processo era demorado. Este relatório, da Comissão de Filme Fixo, e
as comunicações internas indicam uma série de revisões e procedimentos, que resultavam
em refazer coisas e em várias idas e vindas, já que nem sempre os autores – escritor e
desenhista – trabalhavam a partir do prédio da organização.
Havia procedimentos padrões na rotina de produção. Papéis timbrados
“Comunicação Interna”, com informações para serem preenchidas a mão, eram usados
durante a produção, para transmitir recados entre pessoas e diferentes departamentos.
Neste papel também está impresso o aviso: “não se aceitam instruções verbais”. Outro
documento impresso, para ser preenchido a mão, era o “Relatório de produção – Filme
Fixo”: uma página A4 em que a primeira metade requeria informações sobre o filme e a
segunda era um quadro de etapas, para ser preenchido com as datas. Infelizmente, poucos
materiais de produção foram encontrados, se considerada a quantidade de produtos
identificados.
A maior parte do material de produção encontrada é composta por comentários
datilografados em folha A4 e alterados a caneta; storyboards; e gravuras aleatórias – não
necessariamente usadas no produto final. O storyboard aparece com mais frequência nas
histórias infantis. Há materiais que trazem em algum papel a informação “refotografado”,
com data e assinatura, normalmente, de “Sérgio” – nome que também aparece como
“fotógrafo” em relatórios de produção. É possível afirmar que o CAVE produzia filmes
fixos a partir de textos – os comentários, depois eram produzidas as imagens que, fossem
desenhos ou gravuras, eram finalmente fotografadas. Das fotos eram produzidos os

282

eslaides. Nesse processo, texto e imagens passavam por diversas revisões e alterações.
Também era comum produtos prontos sofrerem revisões e alterações, como aparece em
decisões da Comissão, no relatório encontrado, e na informação “refotografado” –
provavelmente, filmes produzidos anteriormente ganhavam novos eslaides.
Figura 5 - Relatório de Produção – Filme Fixo

Fonte: Arquivo CMM

Todas essas revisões exigiam tempo. O filme “Ana de Ava” narra a história de
uma missionária que atuou na Birmânia. O desenhista é identificado pelo nome de
“Isomar”. O Relatório de Produção informa que o roteiro deveria ser recebido em
24/7/1963 e foi recebido com um mês de atraso, quando também foi aprovado. Os
desenhos deveriam ser recebidos em 14/1/64, mas só foram aprovados 24/1/66. Esse
produto possui diversos documentos de produção, com muitas sugestões de alterações
dos desenhos. As revisões eram rigorosas. Em carta de 3 de fevereiro de 1966, destinada
a Isomar, o diretor de produção, Curtis Goodson, diz: “Muito obrigada pelos desenhos.
Foram revisados pela Comissão, com as seguintes observações” – e segue-se uma lista
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quase quadro a quadro de alterações sugeridas, algumas bastante detalhadas, como a que
se refere ao quadro 22: “as lapelas em ‘V’, não em ‘U’”.
O único produto de que o material de produção fornece detalhes sobre o processo
específico é “O Feiticeiro”. O documento mais antigo sobre o produto data de 27 de março
de 1964. Trata-se de uma carta de Eldon Larsen, endereçada a Curtis Goodson, com
pedidos de desculpa pela demora em iniciar as atividades referentes ao filme. Ou seja,
provavelmente, essa produção já havia sido acertada entre os dois missionários – o
primeiro, domiciliado em Boa Vista, Roraima, era piloto da missão Asas de Socorro e o
segundo, Goodson, trabalhava no CAVE. Naquele momento, Larsen terminara o primeiro
rascunho e pediria a John Peter – que é o missionário que ‘atua’ nas fotos – para verificar
o texto. Anuncia que em breve enviaria fotos e que deveria estar com tudo pronto até o
dia 1 de maio do mesmo ano. O próximo documento referente, no entanto, data de 6 de
setembro de 1964, com os mesmos remetente e endereçado. Larsen supõe que ou Curtis
não recebeu a carta ou que ele nunca recebera a resposta. Sem a avaliação do roteiro
anteriormente solicitada, ele reenviou o script, com 7 rolos de filme, que continha 240
fotos tiradas para compor a história. Ao invés de enviar pelos correios, dessa vez o
material chegaria a Campinas através do próprio John Peter, que estava em viagem para
aquela cidade. A carta informa ainda que o autor, Larsen, não estava satisfeito com o final
da história e diz para Curtis que estavam previamente aceitas quaisquer mudanças que
fossem aprovadas pelo missionário John Peters. Há, a partir deste mês, uma sequência
frenética de comunicações internas, com vários pedidos de revisão do roteiro. No dia 7
de outubro os filmes já estavam revelados. Eram 240 chapas para 74 quadros. Quase dois
meses depois, em 3 de dezembro, a última “comunicação interna” referente ao produto
foi endereçada a “Sergio”, finalmente solicitando que o negativo fosse realizado.
Além da carta sem resposta, que foi encontrada junto ao material do CAVE, outros
aspectos sobre a produção desse filme são interessantes. Na segunda carta, Larsen diz que
a demora na produção se devia a duas questões: ao tempo de trabalho com os indígenas e
à estação das chuvas. Ele ainda ressalta que a tribo não foi prejudicada pela produção do
filme, mas que os missionários achavam que seria imprudente refazer todas as fotos, no
entanto, se colocava à disposição para o caso de ter que refazer alguma cena individual.
A particularidade das fotografias feitas com os indígenas é narrada a partir da afirmação
de que não era possível “apressar o trabalho de fotografar índios primitivos de
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Mucajai”131. O piloto e, provavelmente, também fotógrafo, teria trabalhado com Iro –a
personagem principal, que narra a história – durante período de 45 minutos a uma hora e,
depois disso, o índio disse que estava cansado, recusando-se a continuar a fazer fotos até
a próxima ida de Larsen à tribo. Durante esse tempo, cerca de uma hora, tinham sido
feitas entre 5 e 10 cenas. É possível imaginar quantas visitas foram necessárias para
conseguir os 74 quadros que, sabe-se, foram extraídos de 240 chapas.

3.2.2 Chaves de Análise
Além de documentos institucionais – que geraram a descrição histórica do
capítulo anterior – o material encontrado forneceu uma grande quantidade de imagens e
comentários de filmes fixos. Na impossibilidade, neste trabalho, de empreender análise
detalhada de todo o material, optou-se por uma amostra reduzida, no intuito de captar
características gerais da produção caveana, considerando que outros trabalhos de análise
dos produtos podem ser desenvolvidos a partir da organização realizada nos arquivos no
CMM e do levantamento histórico realizado na presente pesquisa. Assim sendo,
apresentam-se duas histórias detalhadamente analisadas, com a inclusão de outros
produtos, utilizados para exemplificar e melhor definir as chaves analíticas propostas.
A primeira história analisada é destinada ao público infantil e chama-se “A
Corujinha Mentirosa”. As personagens principais são Zé Coruja – a quem o nome da
história se refere; Macaco Simão, vítima das mentiras de Zé Coruja e quem a salva de
uma situação de perigo; e a Onça, que ganha certa importância na história, também como
vítima das mentiras da personagem principal. A história acontece em dois ciclos: no
primeiro, as personagens são apresentadas, com narrativas de duas “peças pregadas” por
Zé Corujinha. A primeira mentira da personagem interrompe a festa de aniversário de
Simão, no momento de cortar o bolo. Zé Coruja grita que há fogo na floresta e todos
correm para o rio, quando ele aparece na margem, comendo um pedaço de bolo. A
segunda peça, ele inventa que há caçadores ao redor e os animais passam dias e dias
trancados em suas tocas, com fome e sede até perceberem que se tratava de mais uma
mentira da corujinha. Por fim, eles querem dar uma lição em Zé Coruja, mas Simão

A correspondência está em inglês. A narrativa original de Larsen diz que: “we discovered you just can’t
hurry the job of photographing primitive indians landed at Mucajai station everytime I flew near there and
the weather permitted picture taking. I would work with ‘Iro” the indian chief from 45 minutes to an hour
and them he was tired and refused to work more, until next flight. During this 45-60 minute period, I could
set up and take approximately 5-10 scenes. So you see, it involved quite a few stops”.
131
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intervém dizendo para simplesmente não ouvirem mais o que ele diz. A corujinha então
decide mudar de floresta, para conseguir outro público em que possa pregar suas peças.
O segundo ciclo da história inicia com Zé Coruja preso em uma rede, colocada no
caminho que fazia para mudar de floresta, o que traz grande perigo para a personagem.
Alguns animais veem que ela está presa, mas pensam que é apenas mais um truque e a
deixam lá. Quando a noite chega, ela sente muito medo e, por fim, ao ver uma luz, pensa
que é o olho de um gato selvagem que chegou para comê-la e desmaia. A luz era a lanterna
de Simão, o macaco, que foi salvá-la. Ela fica tão feliz com a atitude dele que se arrepende
e promete nunca mais mentir, fazendo as pazes com os demais animais.
A segunda história é destinada ao público adulto e propõe contar, segunda o texto
de síntese na capa do comentário, uma “história real da conversão do cacique
‘GUARIBA’, de uma tribo no norte do Rio Amazonas”. Bem maior e mais complexa que
a anterior, essa narrativa, chamada “O Feiticeiro” é construída em primeira pessoa, como
se o próprio cacique contasse sua história, e pode ser dividida em quatro partes. Na
primeira, a personagem se apresenta e conta detalhes da vida na tribo. A segunda parte é
dedicada a narrar a chegada do missionário e suas ações em meio ao grupo. A terceira
parte é o processo de conversão do cacique, que inicia com recusas e resistência à
mensagem do missionário, um episódio de sofrimento e, finalmente, arrependimento e
conversão. Na quarta parte, a menor de todas, a personagem fala diretamente ao público,
lançando dois desafios: o primeiro, destinado a “não crentes”, de conversão; o segundo,
destinado “aos que já creem”, de irem “pregar” em meio a outras tribos indígenas, a
exemplo do missionário responsável pela sua conversão.
A seguir, procura-se demonstrar como essas histórias se relacionam com cada
chave analítica proposta, com a inclusão de outros produtos e informações do conjunto
de produção caveana que exemplificam, reforçam e às vezes caracterizam de forma mais
evidente o tema assinalado.

3.2.2.1 Realismo: a técnica fotográfica
As duas histórias analisadas indicam um sentido dado aos tipos de imagens
utilizados, que relaciona realidade a fotografia. A história de “O Feiticeiro” foi
fotografada na tribo, com o cacique convertido e outros nativos ‘atuando’ para a câmera.
Também há a presença de um casal de missionários, cujos nomes reais são mantidos na
narrativa. Já “A Corujinha Mentirosa” é um produto composto com a técnica mais
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utilizada pelo CAVE: desenho. A história era desenhada e colorida, quadro-a-quadro,
depois fotografada para fazer os eslaides.
A técnica fotográfica não foi muito usada, no entanto, ela aparece em dois
produtos que se propõem a narrar “histórias reais”: O Feiticeiro e outra chamada “A
Conversão de Pergentino”. A maioria dos produtos é composta de desenhos e outra boa
parte de gravuras – palavra usada para aglutinar uma série de técnicas, como colagem,
composição de formas contra fundo, imagens extraídas de revistas, jornais e de outras
publicações. Não há nenhuma história infantil com fotos, como se a fotografia não fosse
capaz de captar o lúdico ou estivesse destinada a apresentar a realidade.
Dentre os 45 produtos digitalizados, 16 contém fotografias. Em 7 destes, a
fotografia aparece em poucos quadros, como complemento das histórias. Nos outros 9
produtos, a fotografia é majoritária. Além das duas “histórias reais”, já citadas, os demais
podem ser divididos em três grupos: didáticos; lições sobre conceitos abstratos; e
referência a localidades. Junto a “histórias reais”, o conjunto é todo sobre ‘realidades’.
Os didáticos são: a) “O uso eficiente do filme fixo”, um diafilme, provavelmente dentre
os primeiros produtos caveanos, que orienta sobre o que deve ser preparado para uma
sessão de projeção de filmes; e b) “A organização do trabalho áudio-visual”, produzido
para eslaides e orienta sobre como montar um Departamento de Audiovisual na igreja.
As fotografias têm em comum o fato de que mostram pessoas utilizando objetos ou apenas
o objeto.
O segundo grupo, que procura transmitir conceitos abstratos, é formado por um
conjunto diferente de fotografias. O produto “As três regras da boa escolha” é composto
por fotos e gravuras com imagens de pessoas, objetos e quadros dedicados a texto. O
primeiro quadro apresenta um homem de costas, em uma encruzilhada. A lição é simples:
há um caminho só e é preciso escolher, esta escolha deve ser baseada em “três regras”
que são, ao final, aplicadas à escolha da religião. As regras são: não escolher pelo
tamanho; as aparências enganam; examinar antes de escolher. “Lições do copo” é outro
produto que mescla fotos e gravuras. É baseado em texto bíblico do livro de Eclesiastes,
que diz “Lembra-te de ter Criador (...) antes que se despedace o copo de ouro”. Então, a
partir disto, são propostas diversas analogias entre o copo e a vida, através de imagens
diversas, inclusas muitas fotografias de copo, e utilizando-se de trechos bíblicos variados.
As três “lições do copo” para a vida são: cuidado, utilidade através da conversão e limpeza
(do pecado) através de Cristo.
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Em ambos produtos, as fotografias são utilizadas para compor analogias. Por
exemplo, a primeira lição de “As três regras da boa escolha” demonstra que o tamanho
não é bom critério para tomar decisões. A sequência (Figura 6) de fotografias mostra dois
pastéis no prato, um pequeno e um grande. Um homem pega e morde o grande, que está
vazio por dentro. Em seguida, a imagem mostra o pastel pequeno quebrado ao meio,
recheado de carne. No segundo produto, sobre o copo, as fotos mostram (Figura 7), por
exemplo, um copo de cabeça para baixo, enquanto o texto diz: “Um copo nessa posição
é inútil. Querem ver como é verdade?” (Q38). O quadro seguinte mostra uma mão
segurando um jarro, derramando água sobre o copo, e o texto complementa: “Ele não
recebe a água. Ela cai toda por fora. O copo foi feito para enfeitar prateleiras? Não, O
copo foi feito para receber água. Assim, nessa posição perde a finalidade. Pode ser um
copo muito bonito, mas será inútil” (Q39). Um terceiro produto pode ser agregado ao
conjunto de ‘conceitos abstratos’: “Deus é Espírito” é totalmente composto por
fotografias e chama a atenção que a espiritualidade divina seja transmitida através desse
recurso. O público-alvo é adulto, mas diz que “pode ser usado também com crianças” e
ao final recomenda-se adaptar a linguagem para uso com público infantil. Em todos esses
produtos, a fotografia é usada para garantir a realidade da analogia que constrói uma
noção abstrata. O roteiro desse filme é melhor explorado na chave “racionalidade e
tecnologia”. A força das lições ensinadas, a força das analogias, está na realidade da
imagem. E a realidade da imagem é fotografia.

Figura 6: Sequência “As três regras da boa escolha”

Fonte: Arquivo CMM
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Figura 7: Sequência “Lições o copo”

Fonte: Arquivo CMM

Por fim, outra ‘função’ da fotografia nos produtos do CAVE é indicar localidade
e coisas que a ela se referem. Portanto, a fotografia compõe toda a série ISCA, cuja análise
está no último item desse texto, e é composta por oito filmes que se referem a diferentes
locais. A localidade também está presente em “Árvores e flores do Brasil” – um conjunto
de fotografias acompanhado de descrições que mesclam exclamações com informações
como a família da espécie apresentada e nomes científicos. Na lógica da realidade, a
fotografia é o que garante que essa exuberância de cores e formas existe, que a imagem
não foi forjada ou as cores reforçadas pelas tintas nas mãos de um pintor. O outro produto
chama-se “Éfeso antigo nos dias atuais”. As imagens são, claro, das ruínas da cidade de
Éfeso, cuja igreja é citada no último livro da Bíblia. Referência a este produto aparece no
Notícias Cave de maio e junho de 1961 (VII, N.31), na divulgação de outro produto
composto por fotografias, também referente a localização, chamado “Viajando com São
Paulo”. Na publicação, o texto ressalta exatamente o realismo das imagens: “são fotos
autênticas de lugares autênticos, o que lhes dá grande valor. E mais, a topografia resiste
à ação do tempo. O teatro dos grandes feitos do apóstolo é, efetivamente, o mesmo”
(Notícias CAVE, VII, N.31,1961, p.1). Ainda segundo o texto, o objetivo é explorar a
“relação entre as fotos modernas e os incidentes bíblicos”. Este produto é apresentado no
material “This is CAVE”, direcionado à divulgação da organização no exterior, como
produto que ajuda na “visualização do Evangelho”.
Já a referência às imagens utilizadas no filme sobre Éfeso aparece no seguinte
trecho, de Notícias CAVE (VII, N.31, 1961, p.1):
Aos roteiros de São Paulo, acrescentou o nosso viajante fotógrafo, que é
também, ilustre obreiro do Senhor, uma outra série de fotos, e que constitui
outro filme, sobre os lugares onde estiveram implantadas as sete igrejas da
Asia, referidas nos primeiros capítulos de Apocalipse.
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A observação sobre o autor das fotografias ser “também, ilustre obreiro” é muito
interessante, porque esse fato torna as imagens ainda mais valiosas. Elas não foram tiradas
por fotógrafo qualquer, mas por um ‘obreiro do Senhor’. Além das lentes da fotografia, a
realidade também está no olhar de quem crê e, assim, é capaz de relacionar o moderno
com o bíblico – o que estava, afinal, dentre os propósitos e motivações caveanos.

3.2.2.2 Racionalidade e Tecnologia
Os produtos apresentam, sempre, alguma forma de racionalidade e alusões à
tecnologia. A racionalidade costuma aparecer, por exemplo, no desenvolvimento de
raciocínios lógicos realizado por personagens. Na história “A Corujinha Mentirosa” há
quatro desenvolvimentos deste tipo de raciocínio. A narrativa se constrói baseada em
pares, sendo um dos mais presentes mentira / verdade. A diferença entre um e outro é
conseguida graças ao emprego de análise lógica dos fatos. Na primeira ‘peça’ de Zé
Coruja, a personagem anuncia ‘fogo na mata’ e todos correm para o rio. Depois que os
animais estão mergulhados, um diz que não viu fumaça, outra se pergunta onde está Zé
Coruja e, em seguida, Simão conclui que foi “mais uma de suas peças”. A segunda
mentira da personagem principal é sobre a chegada de caçadores na região. Após dias
fechada em sua casa, a Onça se pergunta cadê os sons de tiro e de cães e lembra que estava
dormindo quando a Coruja falou dos caçadores; conclusão: era mentira. Quando Zé
Coruja está presa na rede, ninguém acredita que seja verdade. À noite, porém, Simão
percebe que a corujinha não estava em casa e lembra-se de que ela, apesar de coruja, tinha
medo do escuro. Ou seja, é verdade que estava presa. Por fim, a própria mudança de
atitude da personagem central é gerada a partir de um raciocínio lógico. A primeira
indicação de seu arrependimento aparece quando ela pensa, presa na rede, “estou perdida
(...) Ninguém acreditou em mim. Também, eles têm razão...”. O texto deixa clara a relação
‘menti para todos, logo ninguém acreditou em mim’.
Semelhante ao que acontece com a Corujinha, o primeiro indício de aproximação
de Iro do momento de conversão se dá através de um raciocínio lógico. Após uma
conversa com o missionário, a personagem narra: “fiquei pensativo, falando comigo
mesmo”. A questão de Iro é que seu poder dependia do contato com “os espíritos” – o
que ele apresenta já no início da história. No entanto, João lhe dizia que para servir a
Deus, ele precisaria deixar os espíritos. O raciocínio de Iro não conduz a uma conclusão,
como acontece com a personagem da história infantil. Conduz a uma pergunta:
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Gosto dos espíritos, êles me tratam bem. Êles me concedem o poder sôbre o
meu povo. E além disso, se eu deixasse os espíritos, eu morreria na certa. Tenho
mêdo. Contudo eu não podia deixar de pensar nos ensinos do amigo estrangeiro.
Êle assegurava que Deus é forte – mais forte que os espíritos maus. ‘Sei que os
espíritos habitando meu peito são fortes’, pensei eu. ‘Será que Deus é mais forte
que êles?... (Q57 – Q58)

Se em ambas as histórias a presença de certo exercício racional integra o processo de
conversão das personagens, a relação com a tecnologia não é exatamente a mesma. A ênfase
que objetos tecnológicos têm em “O Feiticeiro” não aparecem em “A Corujinha Mentirosa”
– nem deveria, devido aos diferentes contextos. Contudo, há duas situações curiosas na
história infantil. A rede em que Zé Coruja fica presa foi amarrada “por algum menino
malvado” (Q23), o que pode ser considerado um tipo de técnica. A segunda referência
técnica na história é a lanterna que Simão usa para resgatar a coruja. Como fruto do medo,
Zé Coruja pensa que é o olho do gato veio devorá-la. No entanto, é a lanterna usada para
salvá-la do perigo. Já tendo concluído que era verdade que a coruja estava presa, Simão, o
macaco, pega a lanterna, que ao mesmo tempo tira os sentidos de Zé Coruja e revela
definitivamente a Simão a verdade do perigo – e da necessidade de salvamento – em que a
outra se encontrava.
Racionalidade e tecnologia estão presentes de forma mais evidente e mais complexa
em “O Feiticeiro”. Iro ou Guariba, a personagem principal e narrador, parece mudar de
postura e de racionalidade durante a narrativa. Na primeira parte da história, há uma série
de informações de contexto: localização geográfica da tribo; costumes e hábitos – moradia,
alimentação, trabalho, confecção de instrumentos (flecha); número de pessoas na tribo (50
a 70). Forte característica dessa parte é a construção de frases objetivas, informativas, quase
jornalísticas. Iro apenas apresenta informações, como se estivesse fazendo um discurso
sobre os hábitos dos nativos. O texto obviamente é construído para o espectador que não
conhece a cultura indígena. No entanto, a linguagem muda a partir do contato com o
‘branco’, que é através da tecnologia. O discurso objetivo se retira da narrativa na primeira
vez que a tribo viu um avião. De frases como “Com arcos e flechas de 3 metros de
comprimento (...)”, Iro passa a narrar: “voou sobre nossa casa um bicho que parecia com
uma arara amarela, de tamanho tremendo!”.
O primeiro contato foi, então, o voo do avião sobre a tribo (ver Figura 8), que lançou
latinhas com objetos dentro. Após um tempo, o missionário chega de barco, negocia com a
tribo a construção de uma pista de pouso, que é realizada e chega, enfim, a família do
missionário, esposa e filhos. O contato entre Iro e a tribo e o missionário e sua família é

291

cheio de interações com a tecnologia. As imagens exploram este contato, que é de
estranhamento, mas sempre apresenta os efeitos positivos da relação dos índios com a
técnica/ tecnologia. Uma série de objetos aparecem nas fotos e na narrativa e em geral a
interação da tribo com objetos ou ações técnicas recebe aprovação. Por exemplo, os
missionários cuidavam dos doentes; o avião levava “víveres para João e ferramentas para
nós”.
É possível distinguir em “O Feiticeiro” três tipos de técnicas diferentes. Até este
ponto, as interações apresentadas dizem respeito à técnica-tecnologia. A história
apresenta ainda um conjunto de objetos que podem ser identificados como técnica
instrumental, sempre relacionados ao trabalho. O tema do trabalho está presente em 11
imagens dos 74 quadros e em 10 delas aparecem instrumentos. No início da história, os
diferentes tipos de atividades são apresentados pela personagem narrador, sempre com
seus respectivos instrumentos: para a caça, arco e flecha; para carregar produtos colhidos
e água, cestos; para ‘roçar’, estacas com pontas e facões – normalmente fornecidos pelos
‘brancos’. Já os instrumentos usados pelo casal de missionários remetem à técnica
científica: injeção, medicamentos, objetos de uso odontológico, para extração de dentes
– esses, parecem bastante rústicos; gravador para registrar a linguagem; o quadro ‘pequena
maravilha’ usado nos cultos promovidos na tribo etc. Observa-se que a maior parte da
técnica indígena é em relação a natureza, enquanto a técnica ‘branca’ é em relação a pessoas
(Ver Figura 9).
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Figura 8 - Interação com o avião

Fonte: Arquivo CMM

Fonte: Arquivo CMM

Figura 9 - Atividades indígenas X atividades dos missionários
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Um terceiro tipo de técnica que aparece na história é de ritos e ações ‘mágicas’.
No início da história, quando Iro está apresentando a si e a tribo, descreve seu poder de
pajelança e narra como “procurava tirar a doença”, apertando pontos de dor ou chupando
“para fora o espírito” que causava o mal. Após a chegada dos missionários, Iro conta
como eles tratavam os doentes. E durante a história, Iro seria incapaz de curar seu filho,
que acabou morrendo. Em outra ocasião, ao invés de usar suas técnicas, ele ora e pede a
Deus a cura de uma de suas filhas, que se recupera. Ou seja, esse tipo de técnica,
‘irracional’ é rechaçada como errada e inválida, sendo a medicina moderna e a oração
superiores e mais eficientes.

Figura 10 – “Ciência” e “Magia”

Fonte: Arquivo CMM
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Convém ressaltar, contudo, que o texto não enfatiza milagres, é mais sobre
sofrimento e a reação diante de situações de dor, que podem ser de desespero ou de
serenidade, ainda que com tristeza. Em análise dos adjetivos presentes no texto, a maioria
deles se concentra na relação entre os nativos e os missionários, incluindo os objetos dos
‘brancos’, como o avião (“estranho”, “arara amarela”, “grande pássaro” etc), a casa
construída por João (“elevada”, “esquisita”) – diferente da maloca; os que caracterizam
os missionários (“estrangeiros brancos”, “civilizado”, “amigo”) e suas atitudes (“bruto”quando aplica injeção; “cabeça dura”, que não pega a fala do índio); e sobre os
ensinamentos do missionário. As qualificações reforçam a postura de estranhamento, mas
com aprovação e ‘avaliação positiva’.
A tecnologia e a ciência podem, no entanto, ser um problema. O filme “Maravilhas
do amor de Deus” possui duas versões. Uma delas provavelmente é mais antiga, trata-se
de diafilme em preto e branco e texto ligeiramente diferente da versão provavelmente
mais recente, com gravuras coloridas. Além de imagens coloridas, outra evidência da
atualização do filme é que o comentário referente ao diafilme preto e branco está anotado.
O produto original apresenta um texto bíblico e desenvolve uma argumentação sobre
confiança no amor de Deus e a fé que o homem deve ter nEle. A versão atualizada inicia
com um prólogo sobre a ciência moderna:
É sem sombra de dúvida, maravilhosa a época em que vivemos. As conquistas
científicas do homem vão dia a dia aumentando nossa admiração. Alguns já
estão tentando substituir o Senhor Deus pela ciência. São adoradores da
ciência. Deus para eles, não passa de uma superstição que deve ser
abandonada como um mau hábito. (Q4, grifo nosso)

Em seguida, há uma transição com a frase que abre o quadro seguinte: “é verdade que
houve grande progresso científico (...) desde os tempos de Galileu” (Q5). O texto, então,
fala do universo, mostra a foto de um eclipse observado no Brasil. Um dos quadros fala
que quando o eclipse se finaliza, forma-se “o efeito do anel de diamante”, e complementa:
“esta é uma joia rara de Deus” (Q9). O texto revela duas possibilidades da ciência. A
primeira é substituir Deus. A segunda, é revelar suas “joias”, suas “maravilhas” – como
o texto dirá em seguida, referenciando o título do filme.
Diversos outros produtos contêm elementos de racionalidade e referências a
técnicas e tecnologia. Os didáticos, citados no item sobre realismo, contém por natureza
um discurso de racionalidade e, por incentivarem o uso de recursos audiovisuais, diversos

296

elementos técnicos. No entanto, considera-se mais representativo, até mesmo por ser
menos óbvio, o tipo de argumento construído em “Deus é Espírito”. Segundo a síntese do
“conteúdo do filme”, na capa de seu Comentário, o produto “apresenta de um modo
objetivo alguns dos atributos de Deus, mostrando ao mesmo tempo que nossa relação com
Ele é espiritual, pois, Ele é Espírito”. A primeira imagem é um relógio despertador. O
raciocínio que se apresenta é a possibilidade de conhecer coisas através do despertador:
as horas; onde encontra-lo (é um relógio, portanto na relojoaria); quem o fez – o
relojoeiro. Mas não é possível saber se o relojoeiro é bom ou mau, se ele “bate ou não na
mulher”, examinando o despertador. O mesmo raciocínio é aplicado a uma laranja, com
as conclusões de que Deus a fez e de que Ele é bom, porque a fez bonita e saborosa para
o desfrute humano. No entanto, não é possível ver Deus, porque Ele é espírito. A analogia
escorrega para as tecnologias de comunicação: sabe-se que as ondas elétricas existem,
porque ouvimos rádio, mas não é possível vê-las. Da mesma forma, não é possível ver
Deus, mas: “quando fazemos oração a Deus nós estamos ‘ligando o rádio’ do nosso
coração afim de receber as ondas do amor de Deus. E Deus fala conosco dêsse modo”
(Q46). Além do elemento técnico – o despertador, há claramente uma estratégia de
convencimento racional da existência espiritual de Deus. Não são os sentidos que levam
o homem a Deus, embora eles apareçam como parte da argumentação – a laranja é
colorida e saborosa – mas o crer racional, através da apreensão de um raciocínio ou do
convencimento.
Por fim, vale ainda a pena olhar para mais um produto, na verdade uma série de 4
diafilmes, relacionados ao projeto Apolo. Um flyer de divulgação da série chamada “Guia
para a era espacial: a Bíblia” afirmava que “diafilmes do CAVE demonstram que a
BÍBLIA É ATUALIZADÍSSIMA!”. Os diafilmes revelavam “o que a Bíblia nos diz a
respeito da explorações do espaço, realizada pelo projeto Apolo” e da exploração
“projetada para o futuro”. A série é composta pelos diafilmes: a) “A exploração do Espaço
- o vôo da Apolo 8: a primeira vez que o homem viu seu planeta, do espaço”; b) “A
conquista da Lua – o vôo da Apolo 11: a primeira vez que o homem pisou outro corpo
celeste”; c) “Odisséia no Espaço – o vôo da Apolo 13: a explosão na espaçonave, que
emocionou o mundo inteiro”; d) “Além do Sistema Solar: o futuro de um mundo visitado
por sêres extraterrestres”.
O flyer ainda anuncia que o CAVE poderia fornecer comentários gravados com
efeitos sonoros. Infelizmente, nenhum dos diafilmes foi encontrado com todos seus
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elementos. No material no CMM estão os comentários de “Exploração do Espaço” e “A
conquista da Lua”; uma versão datilografada do comentário de “Além do Sistema Solar”,
cerca de 25 eslaides e vários recortes de revistas. As imagens são tecnológicas e objetivas,
mostrando cápsulas, foguetes e astronautas. Conforme uma nota de agradecimento, a
Paramount TV teria cedido imagens. Ao contrário do que o flyer de divulgação promete,
as relações entre a Bíblia e a exploração espacial são reduzidas nos textos dos produtos.
A maior parte de texto enfatiza as grandes conquistas humanas, levanta perguntas sobre
o futuro, defende a pesquisa científica e tecnológica. É possível claramente perceber um
encantamento com os eventos no espaço.
Em “A conquista da Lua”, referências a Deus aparecem nos últimos 10 quadros –
ao todo, são 56. O argumento é que “a razão principal pela qual o homem alcançou a Lua,
foi porque Deus o criou como um ser curioso” (Q45). Em seguida, o texto afirma que
“segundo a Bíblia, a primeira coisa que o homem fez sob a direção de Deus foi um ato
científico – o de dar nomes a todos os animais e aves” (Q49). Por fim, a lição é que Deus
distinguira conhecimento de sabedoria e que além do primeiro, o homem precisa da
segunda, “a jóia mais preciosa – a sabedoria que é dom de Deus” (Q52). O tom dos outros
não é muito diferente. Há uma tentativa de associar uma visão profética, de Ezequiel, a
um foguete e à aparência dos astronautas. Uma sugestão de perguntas para discussão
sugere ler o texto bíblico e fazer as relações de similaridade e diferença. Por fim, outro
produto da série explora informações sobre ações do Brasil na área espacial, através da
Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Focado nas primeiras imagens do planeta,
tiradas do espaço, esse produto também apresenta mensagem sobre a insignificância
humana: “ao mesmo tempo em que a Apolo 8 nos convenceu de nossa insignificância e
dependência absoluta do cuidado de Deus, também levou-nos a apreciar mais do que
nunca a beleza do nosso planeta” (Q38).

3.2.2.3 Moral - comportamento
A ênfase na mudança de comportamento como indício de ‘conversão’, de
pertencimento ao grupo protestante, é evidente em boa parte dos produtos. Nas duas
histórias analisadas, esse ponto é central. Os produtos caveanos sempre trazem na capa
uma síntese, logo abaixo do título do filme. Em “A Corujinha Mentirosa”, o aspecto moral
aparece fortemente nesse trecho: “história infantil que exemplifica os malefícios da
mentira. A conclusão mostra a nobreza dos que foram enganados mas, souberam
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perdoar; e mostra que é lucro falar só a verdade” (grifo nosso). A narrativa se baseia
em lógica dual, apresentando pólos positivo X negativo, através de pares, como o
principal verdade x mentira, e outros, com menor ênfase, como: paz/calma X perturbação;
sabedoria (Simão) X esperteza (Zé Coruja); bondade x maldade; mentira-solidãodesespero X verdade-alegria-comunhão. Pode remeter a dualismos bem X mal e,
indiretamente, sagrado X profano. Um aspecto moral importante é que a situação de
sofrimento e perigo tem um elemento circunstancial – a rede amarrada na árvore – mas
também é resultado do próprio comportamento da personagem que, afinal, só passou por
ali porque ao invés de parar de mentir decide se mudar em busca de público para suas
mentiras. A história se constrói de forma que Zé Coruja mereça o sofrimento.
Outros elementos de moral na história podem ser assinalados, por exemplo,
quando os bichos decidem castigar a corujinha mentirosa e, conforme proposta de Simão,
o macaco, eles param de falar com ela e de ouvir seja o que for que ela dissesse. Simão é
descrito como “sábio e digno”. A princípio, os animais queriam dar “uma sova” em Zé
Coruja. Mas o castigo proposto está diretamente ligado à falha: a mentira desgastou a
credibilidade da palavra da Coruja, então o castigo será que ninguém acreditará nela
(Q21). No entanto, trata-se de “agir com bons modos”, ou seja, a moral aqui é ‘um erro
não justifica outro’. Se elas batessem na coruja, o castigo seria injusto (Q21). A atitude
dos animais os livram de novas peças, mas não muda a Coruja. O que gera transformação
é um acontecimento circunstancial, obra do ‘acaso’, não criado pelas personagens. Sobre
o evento da rede, o narrador diz que “um castigo bem merecido” esperava a personagem.
A “rede de barbante” também foi amarrada “por algum menino malvado” (Q23). O tempo
todo, a história se preocupa em distinguir e enfatizar bom comportamento e mau
comportamento; falha, castigo e justiça. Com a ação de misericórdia de Simão, que
resgata a personagem da rede, há mudança de comportamento, perdão e restauração da
paz, ao final da história. Os animais dizem a ela: “nós a perdoamos e gostamos de você”
(Q36) e a corujinha “nunca mais mentiu, nem enganava ninguém.”. A última frase da
história clama a justiça do castigo: “A lição serviu” (Q36).
“O Feiticeiro”, como já assinalado, é um produto mais complexo, por ser para
adultos e por envolver outras questões, tais como o ‘realismo’ buscado na narrativa. A
maior complexidade não impede da relação entre sofrimento e arrependimento se
evidenciar. A ‘conversão’ da personagem se dá após a morte de seu filho, que leva Iro a
incendiar a oca e fugir para a mata com a família. Durante o período distante da tribo,
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outro filho adoece e, dessa vez, Iro recorre a Deus e seu filho recupera a saúde. Em
seguida, ele retorna para a aldeia e, quando procurado pelo missionário, decide pela
‘conversão’ – expressa em uma oração com expressões como “meu coração é sujo”, “lava
meu coração, Jesus, limpa minha vida” (Q65). O aspecto comportamental aparece após
esse momento, quando a personagem descreve o que mudou em sua vida, ou seja, o que
assinala sua conversão. A primeira mudança narrada é um estado de contentamento e
ausência do “medo dos espíritos”. Em seguida, o anúncio à tribo: “resolvi seguir a Jesus.
É Ele quem vai me proteger agora”, com o “desejo de que todos eles também seguissem
a Jesus” (Q66). Essa mudança é importante porque em momento anterior na história, Iro
teria ‘alertado’ a tribo de que o missionário mentia. Outra mudança narrada é “grande
desejo de assistir os cultos” promovidos pelos missionários, “goso [sic] em contar de
Jesus”. A personagem narra, então, que enfrentou novamente a morte, dessa vez de uma
das suas filhas, mas que a reação foi bem diferente: “esta vez não me enraiveci. Sabia que
Deus ainda me amava e que Ele cuidaria de mim”. A lista de mudanças ainda inclui a
relação com as festas, em que os membros da tribo tomavam uma bebida alucinógena e
brigavam. Iro deixou de ir a festa e ainda interviu para que os homens parecem de “se
baterem com clavas”. O resultado, nas curiosas palavras do cacique foi que “eles
acabaram com aquele costume tão bárbaro” (Q69). Por fim, ele narra que uma vez bateu
em sua mulher e, sem seguida, se arrependeu e pediu perdão a Deus (Q71). A conversão
é percebida como processo. Além do episódio de bater na mulher já após a conversação,
ao final ele fala que “há muita coisa que Deus fala na Sua Palavra que ainda não conheço”,
mas que tem o apoio de João, que traduziria a Bíblia para a sua língua e o ensinaria a ler
(Q72). O processo de conversão prosseguiria, portanto, através da leitura do texto
sagrado.
Outro produto em que lições de ‘bom comportamento’ são claramente
apresentadas é o já citado “Lições do copo”. O copo, como “símbolo de nossa vida”,
“deve ser conduzido com cuidado” (Q28-29). O quadro seguinte questiona ao público:
“como temos levado nossa vida?”. Em seguida segue uma série de instruções, a primeira
delas relacionada ao trabalho: “quem trabalha demais não está conduzindo sua vida com
o devido cuidado. O trabalho é uma benção, porém, pode ser uma maldição para quem só
pensa em trabalhar e gasta todas suas energias trabalhando sem descanso” (Q31). Outras
instruções de comportamento são sobre alimentação, “comer demais pode matar” (Q32);
sono, “quem dorme pouco e passa noites em claro não está sendo cuidadoso em conduzir
sua vida” (Q33); devoção: “quem se esquece de orar a Deus e cuidar da alimentação de
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sua alma não está sendo cuidadoso também”, afinal “somos almas que habitam corpos.
Há uma íntima ligação entre um e outro” (Q34). Segue-se texto bíblico em que São Paulo
diz “vós sois o templo de Deus” (Q35). A moral requerida fundamenta-se espiritualmente
e exige uma disciplina do corpo. Dentre o material encontrado, há ainda “Areia no motor”,
dedicado a incentivar a “temperança” e abstinência de bebidas alcóolicas e outros dois
produtos dedicados inteiramente aos cuidados com o corpo: “O Nosso Doutor” é dedicado
a orientar sobre questões relacionadas à saúde e à medicina; e “Você é o que você come”,
orienta sobre “os alimentos essenciais à boa saúde e como escolhê-los”, inclusive com
sugestões sobre “meios de consegui-los, quando o dinheiro é pouco”. As frases são
retiradas da síntese apresentada na capa do Comentário. Neste último, o texto após o
quadro com o título informa que “o conteúdo deste filme foi aprovado pelo dr. Nelson
Chaves”, apresentando um pequeno currículo dele, professor de Medicina da
Universidade do Recife e membro do Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, o argumento
para a disciplina do corpo é construído a partir da “ênfase ao fato de que o corpo é o
templo do Espírito Santo”, e também é apoiada e legitimada pelas credenciais científicas.

3.2.2.4 Tensões Texto X Imagem
As relações entre texto e imagem se constroem de forma diferente na narrativa
direcionada a adultos e na história infantil. Em “A Corujinha Mentirosa” e em outras
histórias infantis há storyboards rascunhados que definem a relação entre o texto e a
imagem antes da finalização do produto. É possível perceber maior coerência entre a
visualização da ‘cena’ e o texto. A complementariedade do texto em relação à imagem
também é presente na maior parte dos quadros. Em geral, há ao menos uma pequena frase
descritiva, que reforça o que a imagem apresenta, direcionando também sua interpretação
– o que é bastante válido para narrativas infantis. Na maioria das vezes, o texto ainda
acrescenta informações que a imagem não pode expressar, como sons, pensamentos,
diálogos e fatos ocorridos imediatamente antes ou imediatamente após a ação que aparece
na ‘cena’ visualizada. Outro elemento da relação é o recurso de visualidade do texto, ou
seja, palavras, adjetivos, que apelam à imaginação do público.
Em “O Feiticeiro”, esse aspecto de visualidade no texto praticamente desaparece
e a história se constrói quase integralmente através de descrições, fatos e, eventualmente,
noções abstratas. Exemplo disso é o quadro que apresenta a personagem que, a partir de
então, narra em primeira pessoa. Apesar de apresentar uma foto de Iro, o texto diz
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“veremos, hoje, a história do ‘feiticeiro’” – o que é um convite, mas sugere que o que há
para ser ‘visto’ não é a imagem apresentada, mas a história. Os materiais de produção
encontrados indicam que o texto foi elaborado antes das fotografias, ou seja, a ênfase é,
de fato, a ‘história’ narrada. As imagens são complementares, meramente ilustrativas ou
didáticas – para melhor compreensão; enfim, possuem outra função, como se fossem, por
si mesmas, incapazes de contar a história. As poucas vezes que aparecem descrições
visuais no texto, elas se relacionam às técnicas levadas pelos ‘brancos’. Exemplo disso é
a frase com que Iro descreve o avião: “arara amarela de tamanho tremendo” – uma
descrição que convida a uma imagem mental. No entanto, a imagem projetada é do avião,
ou seja, a intenção é o deslocamento, para reforçar o estranhamento dos nativos com a
tecnologia. No entanto, a regra é a descrição coerente. O texto é descritivo da imagem, o
que também conduz a uma interpretação. O recurso de descrição pode ser compreendido
como uma tentativa de camuflar a polissemia da imagem e atribuir àquela fotografia/
desenho/ gravura um sentido único ou, ao menos, restrito. Assim, é possível perceber uma
sobreposição do texto em relação à imagem.
A ‘descrição’ constrói a narrativa, mas a coerência por vezes escapa. Em “O
Feiticeiro”, a maior parte dos eslaides não possuía numeração clara, que indicasse a que
quadro eles pertenciam. Pela característica descritiva, foi possível identificar a referência
com o texto da maioria deles. No entanto, em vários quadros a tarefa foi árdua ou
impossível. A dificuldade pode ser explicada principalmente pela ‘atuação’ dos índios
nas fotos. Há vários eslaides com a figura de Iro centralizada. Acredita-se que sejam
referentes aos quadros em que ele está pensando, ou fala diretamente ao público. Contudo,
não é fácil distinguir as expressões ‘adequadas’ ao que o texto descreve. Outro elemento
curioso nas imagens é a presença de sorrisos e olhares discrepantes com o sentido
requerido da imagem pelo texto. A impressão, ao olhar o conjunto, é de que os indígenas
podem ter achado graça na montagem das cenas, na situação de fingir algo que não está
realmente acontecendo. Várias vezes, riso e olhares diretos para a câmera, algumas vezes
muito sérios, aparecem em coadjuvantes da cena. Outras vezes, o riso confunde o sentido,
como no Quadro 69, em que Iro separa uma briga. É provável que a imagem referente
seja a apresentada abaixo, mas o riso cria dúvidas. O texto, com a adjetivação de
“bárbaro” para o costume, imprime uma seriedade à ação que, definitivamente, não está
nessa imagem. Outro exemplo é a cena em que Iro leva o bebê doente para Lorraine tratar
(Q59) e atrás, uma índia (a mãe da criança?) sorri. Pela apreensão do texto referente ao
quadro, que inicia dizendo que a criança “adoeceu gravemente” e encerra com a frase
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“mas meu filho não melhorou”, não havia motivos para sorrir. Percebe-se, portanto, a
captura da imagem pelo texto, mas que, às vezes, a imagem foge do sentido a ela atribuído
(Ver Figura 11).
Outro exemplo de sobreposição do texto é o produto “Árvores e flores do Brasil”.
As imagens são coloridas, procuram revelar a beleza dos elementos prometidos no título.
O texto reforça que são árvores e flores lindas, sempre indicando a ‘maravilha’ da criação
divina. Além disso, procura complementar as imagens com informações científicas, como
o habitat e os nomes. Além de mais uma vez, aparecer a associação ente criação e ciência,
o texto procura conduzir, racionalmente, a apreciação da beleza para o Criador. A mera
contemplação, que não traga alguma forma de racionalidade, não pode ser. Assim, o texto
procura imprimir razão, informação, ciência às imagens que apresentam, sobretudo,
beleza.
Figura 11 – “O Feiticeiro”: Quadros 69 e 59
Quadro 69:
“Houve mudança também do que
eu sentia quanto às festas. Certo
dia, meu povo realizou uma festa
– uma dessas em que se usam
bebidas que fazem dormir. Eu não
quis ir. Alguns homens comçavam
a se baterem com clavas. Corri até
a casa e mandeis que êles
desistissem. Êles acabaram com
aquêle costume tão bárbaro.”

Quadro 59:
“Na lua-cheia seguinte, meu
filhinho adoeceu gravemente.
Levei-o para Loraine. Ela deu
remédio, mas meu filho não
melhorou.”

Fonte: Arquivo CMM
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3.2.2.5 Influência ‘gringa’ e abrasileiramento
É possível notar nas histórias produzidas pelo CAVE tanto a influência norteamericana quanto tentativas de abrasileiramento. Ambos os traços possuem raízes
históricas, como discutido anteriormente. A influência norte-americana está presente na
fundação, formação e desenvolvimento do protestantismo no Brasil. Por outro lado, o
nacionalismo aparece com força já na primeira metade do século XX e segue sendo
estimulado como uma característica do grupo.
A história A Corujinha Mentirosa reforça a identidade nacional, destacando
animais da fauna sul americana, como o macaco, a anta e o tucano. Para além de
simplesmente colocar os animais como personagens, o animal que desempenha o papel
de sabedoria, conciliador e possui características messiânicas, participando dos processos
de salvação e arrependimento da personagem principal é um macaco. Já o animal que
vive o processo de transformação, tolo e imprudente na maior parte da história, é o Zé
Coruja. A construção desses personagens representa praticamente uma inversão de
estereótipos. A Coruja é, em várias culturas do Ocidente, símbolo da sabedoria –
provavelmente porque em Atenas, a deusa da sabedoria era esculpida com uma coruja. Já
o macaco costuma ser associado à malandragem e traquinagem132.
Já as relações entre o olhar norte-americano e a nacionalidade são mais confusas
em “O Feiticeiro”. O tema indígena integra a própria construção de nacionalidade no
Brasil. Os documentos de produção indicam que o roteiro foi escrito pelo missionário
Eldon Larsen, que também fotografou para compor o produto. Larsen era piloto de avião
e trabalhava para a missão Asas de Socorro, que leva medicamentos e outros benefícios
para regiões da Amazônia de difícil acesso. Os missionários fotografados também são
estrangeiros. É, portanto, difícil inferir o grau de influência do olhar estrangeiro e o de
nacionalismo presente na história. A própria formação do protestantismo no Brasil gera
essa confusão, no sentido de que, ao rejeitar a matriz cultural local, o grupo desenvolveu
formas peculiares de ação, pensamento, relação com a realidade ao redor etc. Ou seja,
talvez o olhar dos protestantes brasileiros também seja um tanto americanizado. Mesmo
a contextualização proposta pelo desenho em “A Corujinha...” não chega a ser sinal
definitivo de abrasileiramento, já que a presença dos animais da fauna local pode ser

Um exemplo – para ficar com algo recente – é a presença desse estereótipo no filme ‘BLUE’, da 20th
Century Fox, lançado em 2011.
132
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causada tanto pela tentativa de valorizar e contextualizar quanto pelo interesse despertado
pelo ‘exótico’. O mesmo acontece em “Árvores e flores do Brasil”.
Outros sinais, no entanto, podem indicar que sim, havia uma busca por
‘abrasileiramento’ do CAVE. Alguns estão em fatos levantados na história da
organização, como a saída de McIntire sob o argumento de que o CAVE precisava ser
gerido por brasileiros. Outros indícios aparecem na produção caveana, em outros
produtos além dos já citados, no entanto, poucos produtos apresentam fortes referências
contextuais. A começar pelo fato de que a maioria das personagens é branca – o que pode
refletir também a elitização de parte do protestantismo no Brasil. Normalmente, o negro
aparece como alvo da ‘ação social’. No entanto, aparecem aqui e ali contextualizações
diferenciadas. Em “A arte de pescar almas”, o produto mescla cenas de pescaria que
podem ser reconhecidas como brasileiras com cenários estrangeiros.
Na série “Guia para a era espacial”, um dos quatro filmes é dedicado a informar
sobre ações brasileiras em pesquisa na área. Outro diafilme, chamado “O bom
samaritano”, após contar a famosa parábola, questiona: “De quem devemos ser
próximos?” e ao responder essa pergunta, apresenta imagem de indígenas, uma família
negra na rua, a fachada de um sanatório – para dizer que essas pessoas são ‘o próximo’,
alvo da atenção do cristão. O texto referente à imagem da família na rua reforça que se
trata de uma fotografia tirada nas ruas do Brasil (Ver Figura 12). Também a história “A
conversão de Pergentino”, que se passa no Mato Grosso, é bem ambientada, as imagens
convencem de que se trata de uma pequena cidade no interior do país. Por fim, uma versão
em fábula para a parábola do bom samaritano, destinada a crianças, o produto “O bom
Pardal” utiliza pássaros conhecidos para narrar a história. As personagens são João de
Barro, Dom Pombo, Dr. Coruja e o Pardal. Interessante ainda que o pardal é o pássaro
mais comum, indicando que não havia, a princípio, nada de especial na personagem que
presta socorro à vítima de assaltantes.
Apesar desses indícios de contextualização, há muitas imagens retiradas de
revistas norte-americanas, e também histórias cujo texto foi traduzido e as imagens
reaproveitadas. Além disso, parte dos produtos é de narrativas bíblicas e as imagens
procuram ‘transportar’ o público para esse contexto, com as características de traços,
vestimentas e cenários já fixadas como sendo as daquela época e lugar – aliás, vale
ressaltar que essas referências também não foram construídas a partir do cristianismo no
Brasil. Do ponto de vista da influência norte-americana chama a atenção a presença da
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história de Chapeuzinho Vermelho, com o final modificado, de modo que nem o Lobo
chega a engolir a vovó, nem o lenhador – aqui pai da menina – chega a mata-lo. De
qualquer forma, não há nenhuma contextualização, apesar do desenho ser do brasileiro
Alcídio da Quinta. Chapeuzinho é retratada com cabelos muito loiros e nem mesmo o
cenário indica qualquer referência local. Esse mesmo sentido é percebido em três filmes
que têm por objetivo apresentar imagens dos Estados Unidos, com exaltações àquele país
– esse conjunto de produtos compõe a série ISCA e sua análise aparece no item “sedução
do audiovisual”.
Figura 12 - Imagens de “O bom samaritano”

Fonte: Arquivo CMM

No sentido do ‘abrasileiramento’, uma imagem intriga. O produto narra a história
bíblica de Jó e procura contextualizar seu sofrimento a situações que poderiam ocorrer
com o público. É citado, por exemplo, a morte de uma pessoa amada e doença entre
familiares. Na lista das ‘provações’ aparece a imagem apresentada na Figura 13,
reproduzida abaixo com o texto que a acompanha.
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Figura 13 - Ilustração de sofrimento
“Deus prova a nossa
fidelidade, muitas vezes,
assim: Enquanto de sol a
sol
lutamos
para
sobreviver, em busca de
um pão minguado que mal
dá para o alimento dos
filhos, ao nosso redor os
ímpios prosperam!”

Fonte: Arquivo CMM

3.2.2.6 Vínculo com “o mundo”
Em geral, as histórias do CAVE são bastante ‘evangélicas’ em sua forma e
linguagem. Mesmo o produto didático “A organização do trabalho audio-visual” afirma:
“a Igreja colherá em breve, os frutos deste trabalho. Aí vemos alguns deles como: cristãos
fortes, diversão sadia, aprendizado eficiente, mudança de atitudes, salvação dos perdidos,
aprendizado permanente e igrejas mais fortes” (Q60). Ou seja, nenhum dos frutos se
refere a algum tipo de relação da igreja com a sociedade. “A Corujinha mentirosa” é um
produto que poderia dialogar com o público mais genérico, já que provavelmente outros
grupos e pessoas fora do meio protestante concordariam em ensinar as crianças a não
mentir, a não ser vingativo e outras ‘lições’ presentes na história. Contudo, parte dos
produtos é mais parecida com “O Feiticeiro” – narrativas ou apresentação de conceitos
que levam a um apelo à conversão ou reforçam ensinamentos típicos do protestantismo
que se desenvolveu no Brasil. Considerando ainda as características do grupo,
apresentadas no texto sobre a história do protestantismo, pode-se considerar a produção
caveana um passo à frente na relação com ‘o mundo’. Não há produtos que claramente
enfrentem questões da época, da maneira como, por exemplo, se propôs a fazer o Setor
de Responsabilidade Social da CEB. No entanto, há momentos – como a imagem acima
apresentada – em que aspectos contextuais da época aparecem. Alguns já foram
apresentados, mas determinados produtos merecem atenção especial.
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“Sê fiel”, que apresenta a história de Jó, termina como quase todos os produtos:
com algum tipo de apelo/ desafio, nesse caso direcionado a crentes, questionando “o que
temos respondido diante das provas de fidelidade que nos submete Deus?”. Por fim,
lembra que Deus retribui a Jó, dando-lhe mais do que tivera antes, salta para o Novo
Testamento e cita: “Jesus prometeu: ‘todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou
pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e
herdará a vida eterna’ (Mateus 19:29)”. O texto do quadro destacado acima, por si só, não
indicaria um vínculo com o ‘mundo’, já que o tema da prosperidade dos ímpios é
constante na Bíblia, desde os Salmos, no Antigo Testamento. O que impressiona é a
representação do trabalhador ser praticamente a imagem de homem do campo brasileiro,
descalço, de roupas rasgadas, chapéu de palha, enxada na mão. E a imagem sugere não
apenas que os ímpios prosperam, mas que eles são os patrões. O desenhista dessa história
é o mesmo de “Chapeuzinho vermelho”, que não apresenta nenhuma contextualização
local. É, no mínimo, intrigante a ‘aparição’ dessa imagem, em contexto que relaciona
desigualdades e injustiças sofridas pelo trabalhador rural brasileiro ao sofrimento de Jó
nos tempos antigos.
Dois filmes foram apresentados no boletim Notícias CAVE de 1959 como novas
produções, ambos com a proposta de apresentar ou mesmo ensinar a relação que a igreja
deve ter com o mundo. Um deles, com título “A Luz do Mundo”, é apresentado como
baseado “na declaração de Jesus ‘Vós sois a luz do mundo’ e propõe “algumas praticações
mostrando as responsabilidades do crente como ‘a luz do mundo’” (Notícias CAVE,
1959, p.2). No entanto, desse material encontrou-se apenas imagens soltas, sem o
Comentário. Nada nas imagens encontradas indica que o produto desafie os crentes a
algum tipo de ação na sociedade. O outro, no entanto, é o produto, dentre os analisados,
que mais enfatiza o envolvimento da igreja com a realidade ao seu redor. O título é uma
frase bíblica, retirada de um Salmo: “De onde me virá o socorro?”. A divulgação no
boletim assim o descreve:
Com o uso de desenhos simples, o filme procura mostrar o que vem a ser ação
social da igreja. Recomendado para reuniões de Sociedades Femininas,
reuniões de diáconos ou ecônomos, enfim, em todas as oportunidades em que
se vai discutir a ação social da igreja. (Notícias CAVE, 1959, p.2)

Outro diferencial desse produto é que talvez seja o único produzido
exclusivamente por mãos femininas. Os desenhos são de Phyllis Reily e o comentário
é de Lydia Santos, no entanto, não foram encontradas informações sobre as autoras. A
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história começa com o drama de uma mulher que tem duas filhas e não tem nada além
de pão para que elas comam, nem roupas quentes para vesti-las. A senhora, D. Maria,
procura o pastor da igreja, que leva a questão para a ‘Junta diaconal’ ou Junta de
ecônomos, que são organizações internas às igrejas, responsáveis pela ação social.
Inicia-se, então, um debate sobre o programa que a igreja desenvolve na área. Uma das
personagens, Sr. João, acredita que doações pontuais são suficientes. Mas outra
personagem, Sr. Pedro, defende que deve haver algo mais a fazer: “acho que devemos
reestudar nosso programa de Ação Social. Parece que não estamos cuidando das
verdadeiras necessidades dos pobres” (Q17). A partir dessa percepção, repetida no
Quadro 22, de que “não estamos atingindo suas verdadeiras necessidades”, eles chamam
um “especialista no assunto para saber se podemos melhorar nosso programa”. A
presença do “especialista” remete às relações do protestantismo com a ciência e a já
identificada relação específica do CAVE com questões científicas e com tecnologia.
Aqui, no entanto, identifica-se uma proposta de ampliação para a interação também com
as ciências sociais.
O especialista foi convidado e falou para os diáconos (ou ecônomos) e
presidentes das sociedades internas da Igreja. Seu discurso inicia argumentando que
“muitos pensam que ação social é obrigação do governo”, mas que na verdade “ação
social é nossa obrigação pessoal como membros de uma sociedade” e, sem seguida, a
definição de ação social como “todo trabalho que se faz para melhorar a sociedade em
que vivemos” (Q24). Novamente, um deslocamento é proposto. Em geral, as igrejas
pensavam e praticavam ação social em termos de ‘ajuda aos necessitados’. Aqui há uma
ressignificação do termo, ampliando seu sentido e modificando sua prática. E mais,
embasando na Bíblia. Os quadros seguintes são destinados ao argumento de que “Jesus
que nos ensinou a verdadeira ação social. Primeiro, Ele se preparou para ser um
elemento positivo na sociedade, vivendo em família, aprendendo com seus pais”. Mais
um deslocamento: os produtos costumam apresentar Jesus na dimensão espiritualteológica, como salvador de pecados, reconciliador com Deus etc. Aqui Ele é
apresentado como membro de uma sociedade.
Em seguida, a história fala sobre princípio do amor como fundamento da ação
social, e prossegue, sempre tendo Jesus como exemplo, dizendo que Ele ajudava “os
outros nas suas necessidades básicas de tal maneira que as pessoas vinham a ser
elementos úteis a si, à família, à igreja e à sociedade” (Q27). A questão que se coloca
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para o grupo de líderes da igreja, na história, é que é necessário tornar “o indivíduo
auto-suficiente”, “dando oportunidade à pessoa de manter a sua dignidade humana”
(Q30) e para que constituam parte de “grupos úteis à sociedade” (Q31). Há ainda algum
diálogo entre os líderes e por fim alguém propõe uma creche semi-interna, a que o Sr.
João se opõe. Essa personagem, que também defende na primeira parte a assistência
através da doação pontual de pequenas quantias de dinheiro, roupas e comida, é descrita
como “sempre pessimista” (Q35), e identificada como “rico industrial” (Q18).
A história se desenvolve com a igreja toda engajada no projeto da creche: a
Sociedade de Homens cuida de aprimorar as instalações do porão; a Sociedade de
Jovens solicita colaboração da União Cristã de Estudantes do Brasil (UCEB) e realiza
um “acampamento de trabalho para confecção de berços, mesas, cadeiras e armários”,
com madeira conseguida “com bom desconto” (Q43); e a Sociedade de Senhoras faz
roupa de cama e mesa e tornam-se “as mantenedoras da rouparia da creche” (Q45).
Além da UCEB, o texto sugere negociações com ‘autoridades’: “o prefeito prometeu
balanços e gangorras” (Q42) e com outras pessoas da cidade, como comerciantes que
fizeram doações de utensílios e o médico que concorda em orientar sobre o cuidado
com as crianças. Por fim, em cinco meses, a creche é inaugurada, com um discurso do
pastor sobre projetos de visitação e elaboração de um fichário, para documentar e
acompanhar os trabalhos realizado; e outras ações, como alfabetização e outros cursos
para adultos, utilizando as instalações da creche no período noturno. O final do discurso
do pastor faz a associação entre as ações da igreja e sua vida espiritual: “queremos viver
o Amor de Cristo entre o povo da nossa cidade”. O fim da história é destinado a contar
os melhoramentos na vida da personagem inicial, D. Maria, a partir dos projetos da
igreja. É claro que ela passou a frequentar os cultos. O texto, no entanto, não fala em
conversão ou arrependimento, diz apenas que ela agora “tem muitas amizades, pois
pertence à grande família cristã”. Ela ouve, um dia o Salmo que diz: “Elevo os meus
olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que
fez o céu e a terra””, e então ela se lembra “do dia em que perguntara em desespero: ‘de
onde me virá o socorro?’ e agradeceu ao Senhor que tão bem a socorreu’”. A mensagem
é que a ação social promovida pela igreja é o “socorro do Senhor” na vida daqueles a
quem essa ação se destina.
“O Bom Samaritano” é um produto provavelmente mais antigo do que “De onde
me virá o socorro?”, que inicialmente narra a parábola contada por Jesus, conforme os
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evangelhos. A partir do Quadro 39, no entanto, o público é questionado: “Temos nós,
em nossos dias, feito da mesma maneira?”. A partir disto, até o fim da história – Quadro
68 – o produto dedica-se a desafiar e apelar aos crentes, seu público-alvo evidente, a
agirem em favor desse ‘próximo’, que é construído como “os que sofrem”, conforme a
sequência do filme, apresentada em quadro acima (Figura 10). O apelo não é apenas por
doações, mas também pela ‘simpatia’, pela ação “com suas próprias mãos” (Q54), a
exemplo do ‘bom samaritano’. Além disso, a sequência abaixo apresenta outro ponto,
que culmina na “regra áurea da verdadeira caridade” (Q63): “auxiliar a todos os que
REALMENTE necessitam, sem indagar sua raça, cor, religião ou posição social” (Q64).
A proposta de “O Bom Samaritano” difere da de “De onde me virá o socorro?”.
A primeira é para fazer e sustentar, mas não há uma proposta de envolvimento
institucional. É um apelo ao indivíduo: “E agora, meu amigo, uma pergunta à sua
consciência: VOCÊ tem auxiliado os pequeninos?” (Q66). O produto de 1959 é uma
proposta de envolvimento da igreja, como instituição e como comunidade. As ações
perpassam diferentes níveis institucionais: a Igreja local; as sociedades e organizações
internas da igreja (homens, senhoras, jovens, diáconos); as ‘parcerias’: com a UCEB,
com a prefeitura, a contribuição de comerciantes e do médico. O envolvimento é mais
profundo, estrutural (não pontual) e se realiza através de grupos, redes e contatos. Esses
produtos revelam as contradições experimentadas pelo CAVE e que estavam dentro do
grupo protestante da época. Com evangélicos que poderiam ser considerados
progressistas em seus quadros, o CAVE oferecia brechas para o ecumenismo e para a
dimensão do cristianismo social.
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Figura 14 - Sequência de “O bom Samaritano”
Q57.

Q58.

Q59.

Q60.

Q61.

Q62.

Q63.

Q64.

Fonte: Arquivo CMM
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3.2.2.7 A sedução do audiovisual
A coerência interna das imagens é uma característica presente praticamente em
todos os produtos do CAVE. Mesmo naqueles que misturam técnicas diferentes, como
fotografias, desenhos e gravuras, não é comum haver rupturas, considerando os elementos
técnica e tema. Quando há variação da técnica – por exemplo, de gravura para desenho –
o tema continua o mesmo. A ruptura, quando ocorre, normalmente acompanha um salto
no texto. As duas histórias usadas como base para essa análise apresentam diversos
elementos de coerência no conjunto das imagens, que se constroem em detalhes como
fundo, cores e planos.
Em “A Corujinha Mentirosa” há um padrão de cores mantido em quase todos os
quadros. Os tons de fundo variam entre verde e azul. Os objetos que compõem a história,
mesmo as personagens, são em tons de amarelo, marrom, um pouco de rosa,
eventualmente lilás; e sempre há na imagem um ou mais detalhes em vermelho. Outros
elementos que se repetem são a presença de diferentes planos; o fundo quase infinito –
azul-verde, cortado por folhas, galhos e troncos; uma árvore ou/e outros elementos de
moldura. Os quadros em que a moldura desaparece referem-se aos momentos de tensão
da história, como se a moldura estivesse associada à segurança e normalidade, aos
momentos em que os perigos que aparecem são, afinal, mentiras da corujinha – não são
‘reais’. O perigo real foge da imagem, não pode ser completamente apreendido,
reforçando a insegurança.
Em “O Feiticeiro”, o contexto se faz presente em quase todas as imagens, que
sempre apresentam, ao fundo, a selva ou a vegetação rasteira com parte da maloca
aparecendo. A exceção são apenas duas imagens: uma dentro da cada de João e outra em
que o missionário ensina um nativo a ler. Nas demais, o fundo indefinido torna o local
sem fronteiras, referenciando, provavelmente, a amplitude da mata. A maioria das
imagens possuem planos horizontais, dividindo a ação/ informação principal e as
informações de contexto ou mesmo elementos para imprimir certa estética à imagem – a
mata que escurece ao fundo; troncos de árvores que indicam a floresta; troncos caídos; o
rio etc. Elas também são muito bem iluminadas, são claras e a luz normalmente recai
sobre a principal informação do texto daquele quadro.
Apesar da subordinação das imagens ao texto, essas características indicam que
havia um cuidado com a composição das imagens. Elas eram pensadas para
acompanharem o texto, mas também parecem calculadas para causar efeito estético. Nisto
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é possível identificar uma compreensão do valor da imagem no produto audiovisual.
Contudo, o efeito estético também poderia ser um problema, uma espécie de ameaça ao
conteúdo.
O produto já citado “Organização do trabalho audio-visual” descreve as funções
do diretor de audiovisual em uma igreja, afirmando que ele deve motivar o “desanimado
e pessimista” que “só vê o lado negativo do audio-visual” e que ele deve, também
“segurar um pouco o super-entusiasmado, ou seja, aquele que só vê as vantagens dos
meios audio-visuais e pode, as vezes, ir a exageros perigosos” (Q38). O texto não
desenvolve o raciocínio, mas estranha essa frase aparecer em um material que incentiva
as igrejas não só a usarem recursos audiovisuais, como a organizarem um setor para tornar
esse uso mais ‘eficiente’. Então, há ‘desvantagens’ nos meios audiovisuais? Podem haver
“exageros perigosos”? É possível perceber pontualmente em textos e produtos caveanos
esse tipo de colocação, que indica certa desconfiança dos meios. Em geral, há um
encantamento e entusiasmo com o audiovisual mas, de repente, aparece esse ‘alerta’.
Outro exemplo dessa tensão entre promover o audiovisual e ao mesmo tempo
alertar contra seus ‘perigos’ aparece em “Aspectos do evangelismo brasileiro”. O produto
apresenta uma série de características da Igreja Evangélica Brasileira, entre elas, “que ela
está com os olhos abertos para os métodos da difusão do Evangelho e começa a usá-los
em grande escala”. Acrescenta-se um alerta: “os novos métodos, entretanto, não poderão
substituir o trabalho pastoral e humano que é feito pelo pastor dedicado e que cuida
carinhosamente de seu rebanho” (Q22). Há nesse trecho uma oposição entre “novos
métodos” e “pastoral e humano” ou “pastor dedicado”. O ‘rebanho’ não pode ser cuidado
pelas novidades tecnológicas.
No conjunto do arquivo, chama a atenção a série nomeada “ISCA” – normalmente
a grafia aparece assim mesmo, em letras maiúsculas. A ‘série’ não está nos catálogos
encontrados, a filiação do produto a ela acontece na descrição do “Conteúdo” disponível
na capa de quase todos os comentários. Infelizmente, nenhum dos produtos ISCA foi
encontrado com as respectivas imagens. O produto “Árvores e Flores do Brasil”, que se
assemelha muito às características gerais de “ISCA”, não está filiado à série e apresenta
outro tipo de abordagem: “‘Árvores e flores do Brasil’ – revelações da bondade de Deus
ao criar um mundo tão lindo!”.
A intenção da série ISCA é expressa na própria descrição dos produtos:
“recomendamos o uso deste filme para programas ao ar livre e o mesmo deve ser seguido
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de outro filme CAVE de evangelização direta” (A Pampulha, capa). Em “Cenas da terra
de Tio Sam – Nova Iorque”, o objetivo é ainda mais claro: “sendo um filme da série ISCA
foi feito para ser usado com este propósito mesmo: fisgar a atenção. Após este filme,
haverá um auditório já feito para a apresentação da mensagem através de outro filme que
tenha esse propósito”. Outro produto indica que “não deve ser apresentado sem o seu
suplemento de ensino através de um filme de evangelização” e um outro ainda afirma:
“deve ser usado com o propósito de congregar pessoas ao ar livre. Deve ser seguido de
outro filme de evangelização”. ISCA, portanto, são conjuntos temáticos de imagens
consideradas bonitas e/ ou curiosas que serviam para chamar a atenção do público,
especialmente em exibições públicas, para em seguida apresentar outro filme, “de
evangelização direta”.
A técnica de produção de imagens usada em ISCA é a fotografia – ao menos é o
que indicam os oito comentários encontrados. Além disso, todos os produtos são
coloridos – afinal, para ser ISCA, é necessário ser atraente e, provavelmente, a cor era
compreendida como um atrativo a mais. Eles ainda têm em comum serem curtos – no
máximo, 22 quadros e fazerem alusão a alguma localidade. Tendo o local como critério,
a série pode ser subdivida em dois grupos: os três produtos sobre os Estados Unidos e os
cinco produtos compostos por imagens brasileiras. Outro ponto comum é a passagem do
tema do conjunto, definido pela localidade, para algum trecho bíblico ou mesmo o apelo
a conversão.
Os produtos sobre o Brasil associam as ‘belezas naturais’ do país com potencial a
ser explorado e progresso. Em um dos filmes, o progresso é diretamente ligado à
conversão. O nome do filme é “Paisagens brasileiras – N.2”, porque há um outro, “N.1”.
O segundo não está filiado à série ISCA, mas considera-se que seja parte do conjunto por
ser uma espécie de continuidade de “Paisagens brasileiras – N.1” e pelas características
comuns. O conjunto de imagens tematiza cenas do interior do país. Ao final, uma abrupta
ruptura ‘cristianiza’ o roteiro com a associação: “O Brasil é um grande país”; “é preciso,
entretanto, que os brasileiros estejam à altura de sua grandesa [sic] territorial” (Q19); a
“condição” para isso, que é também “condição para entrada no Reino de Deus” (Q20) é
“nascer de novo”: “que um novo dia raia para o Brasil: um dia de real progresso moral e
espiritual de seus filhos!” (Q21).
O mesmo tipo de associação, entre grandeza do Brasil e religião, aparece em
“Paisagens brasileira – N.1”. Este produto mostra imagens das cataratas do Iguaçu. O
produto, produzido anteriormente à construção da hidrelétrica, ressalta o potencial do
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local para geração de energia, sugerindo que “algum dia talvez seja totalmente
aproveitado”. Nesse ponto é possível mais uma vez perceber o desejo de ‘progresso’ e de
tecnologia. Depois apresenta imagens da então capital, Rio de janeiro e região:
Teresópolis, cena entre Rio e Petrópolis e outras. A montanha da serra de Teresópolis,
conhecida “Dedo de Deus”, é citada no texto e ‘interpretada’: “aquele dedo aponta para
o alto, mostrando assim que os homens devem olhar para lá. Devem levantar um pouco
os olhos da terra e olhar para cima. Essa ligação entre o homem e Deus é possível através
de um Mediador, como bem nos ensina um texto da Bíblia” (Q10). O texto volta a apenas
descrever e apresentar paisagens até que, no final, apresenta a conclusão:
(...) tivemos a oportunidade de ver algumas das paisagens desse imenso Brasil
de tantas possibilidades. Para que ele seja realmente grande entretanto, há uma
coisa absolutamente necessária que está objetivada nesta cena final:
(Q22) Cristo, a Verdade Eterna no coração de todos os brasileiros.

A grandeza de um país é novamente associada à religião em um dos produtos
sobre os Estados Unidos. O filme “Cenas da terra de Tio Sam – Curiosidades” traz a
informação, tanto no “Conteúdo” da capa do comentário quando nos primeiros quadros,
de que “todas as cenas do filme são reais e nada foi ‘posado’”. Está garantido, assim, que
o filme apresenta a ‘realidade’ sobre aquele país. O tema é as diferenças em relação ao
Brasil. Inicia com amenidades, como as estações do ano, as folhas amareladas no outono,
as árvores nuas no inverno; as pessoas que vivem em trailers; mudanças com a casa toda,
sobre rodas. Por fim, passa para questões éticas e comportamentais. Fala de jornais
vendidos em sacola, em que “o freguês deve depositar 7 centavos e levar o seu jornal.
Não há ninguém vigiando” (Q14). Cita outra situação, “que causa espanto”: “o respeito
pela propriedade alheia” (Q16). O quadro fala de um brinquedo esquecido na rua, sem
ninguém por perto, e que “fica alí até que o dono se lembre”. Do brinquedo na rua, o texto
passa à Palavra de Deus – a citação abaixo mostra o desenvolvimento, até o fim do
produto:
(...) é por isso que a Palavra de Deus nos diz o seguinte:” (Q16)
((Q17) ‘A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos’. A
nação que desejar ser exaltada deve amar a justiça e fugir do pecado.
(Q18) O Centro Audio-Visual Evangélico está procurando apresentar Cristo
aos brasileiros para que o Brasil seja grande e seja exaltado.

As relações entre sociedade e religião, desenvolvidas ao redor da noção do ‘destino
manifesto’, irrompem aqui. O progresso e a prosperidade de um país estariam ligados a
situações religiosas e, mais que isso, morais.
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A abordagem é levemente diferente no filme que exibe imagens da cidade de Nova
Iorque. O progresso aparece no encantamento com os túneis e “trens subterrâneos” que
ligam pontos da cidade, também nos prédios altos. A exaltação aos Estados Unidos
aparece em quadro sobre a Estátua da Liberdade, que “simboliza a liberdade que todos os
oprimidos podem gozar naquele país” (Q16). Por fim, a conexão espiritual é feita com
uma ruptura: “As cidades do mundo podem ser grandes e belas, mas o verdadeiro cristão
deve poder dizer estas palavras do apóstolo São Paulo: ‘Mas a nossa cidade está nos céus,
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Q17). O último quadro
“convida para o programa que se segue” (Q18) – isso se repete em outros produtos da
série, que apresenta logo no início a finalidade de ser a primeira apresentação, seguida
por um filme evangelístico.
Outros produtos ISCA são “Cenas da terra de Tio Sam – Templos Evangélicos”,
que apresenta diferentes igrejas norte-americanas; o filme “A Pampulha”, com cenas da
lagoa na capital mineira, que exalta a arquitetura moderna e estabelece a ‘conexão’ bíblica
através de São Francisco de Assis, representado na capela, e a virtude da humildade; e
dois filmes dedicados às cataratas de Foz do Iguaçu. Eles não diferem muito dos já
apresentados.
A série ISCA não é de filmes que trazem apenas a dimensão do belo, do curioso,
do moderno e do progresso. Todos os filmes apresentam transições para a dimensão
espiritual, seja uma virtude cristã, a repetida associação entre progresso e religião/ moral,
e até mesmo apelo ao ‘novo nascimento’. Esse aspecto torna-se ainda mais interessante
porque todos os comentários avisam, no início, que a série deve ser usada para atrair o
público mas que, depois, deve-se usar algum filme evangelístico. Talvez, no CAVE, a
produção de algo puramente visual fosse interditada – não por alguma regra ou pela
diretoria, mas pela própria cultura e pensamento protestante dos produtores. A sedução
do audiovisual é perigosa. Então, se faz necessário cerca-la com mensagens espirituais,
bíblicas, enfim, com o texto.
O filme que mostrava templos evangélicos dos Estados Unidos traz um curioso
alerta depois do quadro final, sob o título: “O perigo de usar o filme como ISCA apenas”.
O trecho foi extraído da publicação “O uso eficiente dos meios audio-visuais”, de Celso
Wolf. O “perigo” descrito no texto é despertar a atenção do ouvinte “e, depois disso, nada
mais lhe damos”, portanto é necessário oferecer ao público, após o filme, “algo mais
substancioso que satisfaça o interesse despertado”. Esse perigo decorre do fato de que o
filme é poderosamente atraente: “um projetor e alguns filmes coloridos” podem “encher
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os templos” ou conseguir “um grande auditório ao ar livre”. Porém, “a finalidade do
método áudio-visual não é esta”. O objetivo é o ensino: assim como o audiovisual atrai,
também ensina, ou seja, a qualidade atrativa é um mero recurso para o ensino.
O trecho ainda desenvolve uma explicação sobre o porquê o audiovisual é tão
atraente e, portanto, tão perigoso: o trecho do texto de Wolf apresenta a soma dos sentidos
da visão e da audição e revela maior valorização do ouvido em relação aos olhos:
(...) quando falamos estamos usando somente um dos canais para atingir a
mente e o coração do ouvinte, porém, quando falamos e mostramos alguma
coisa que enriquece nossas palavras, estamos usando os dois canais: os olhos
e os ouvidos. Pelos olhos ganhamos a atenção e o interesse do ouvinte.

Artigo do mesmo autor citado no trabalho de Bellotti (2005, p.40-41), dedicava-se a
mostrar perigos comuns a serem evitados. O primeiro seria exatamente não usar o filme
como ‘isca’: “a força de atração do filme deve ser usada para transmitir conhecimento e,
não, acompanha-lo com algo desconexo com o tema – como por exemplo usar a
transmissão de um filme somente para se pregar um sermão”. As palavras são da síntese
que Bellotti faz do texto, analisando-o. O texto de Wolf ainda desestimulava o uso
exclusivo de audiovisual. O missionário participou de todos os produtos da série ISCA e,
talvez, por isso tais filmes nem chegam a ser o que anunciam – meramente atrativos.
Todos possuem uma relação religiosa, mesmo que forçada e abrupta. O atraente era uma
impossibilidade, um perigo, seria uma sedução (desvio) – já que toda a ênfase e motivação
estava no conteúdo religioso a ser anunciado e ensinado.

3.2.3 Considerações sobre material do CAVE, comunicação e cultura
As chaves analíticas apresentadas como eixos que ajudam a compreender a
produção caveana revelam traços históricos que permeavam a organização e o grupo em
que ela estava inserida. Assim, realismo, racionalidade e tecnologia podem ser percebidas
como tentativas de resposta a um mundo secularizado.
A racionalidade é um traço identificado por Taylor nos movimentos de reforma
religiosa que culminaram na Reforma Protestante. Seu desenvolvimento ganha forças nos
processos de modernização da sociedade e, por fim, passa a ser opositora da religião, que
então passou a ser identificada como atraso, magia, superstição. Na perspectiva de Taylor,
em que a Reforma integra a modernidade, o protestantismo pode ser considerado uma
religião moderna – talvez a religião própria à modernidade, no sentido de que se propõe
romper com a tradição – representada na Igreja Católica, valorizar o indivíduo e
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desenvolver progressivamente as sociedades. Ao menos até o surgimento dos cultos
humanistas, especialmente no positivismo, o protestantismo carrega a modernidade
dentro de suas doutrinas e práticas. Corrobora essa afirmação a reflexão de Weber,
apresentada no Capítulo 1 a partir de Mariz (2006), de que é possível encontrar na religião
elementos racionalizadores que antecedem à própria modernidade e advêm da fonte
judaica do cristianismo e especialmente do encontro desta com a filosofia racional grega.
No entanto, como algo incessantemente mutável, a modernidade supera o protestantismo,
a ciência avança além da fé e impõe-se, então, a necessidade de lidar com os novos ajustes
socioculturais. A valorização dos recursos da racionalidade para o exercício da fé é
defendida e elaborada, com sofisticação intelectual, por Calvino e continua presente em
movimentos como o puritanismo. É possível perceber tipos de racionalidade até mesmo
em movimentos pietistas protestantes que, se por um lado enfatizavam a experiência
mística, também elaboraram textos, reflexões e doutrinas, sem jamais negar a importância
da pregação e da leitura bíblica. O próprio fundamentalismo, por mais que muitas vezes
negue o intelectualismo, constitui-se como um tipo específico de racionalidade.
Nesse sentido, a construção de processos de conversão de que participam a razão,
ou, colocado de outra forma, uma razão presente no indivíduo que é capaz de conduzi-lo
a Deus não é uma novidade criada pelo CAVE. Ao contrário, é um traço histórico que
confirma as ligações do grupo dirigente e produtor da organização às heranças do
protestantismo histórico. Ainda que esse racionalismo seja, como apresentado no texto
sobre as heranças norte-americanas, desprovido de reflexões intelectualmente arraigadas,
ou seja, sem abertura para influências outras do pensamento, como a filosofia, as ciências
sociais etc, que eram produzidas naquele momento.

3.2.3.1 Três modos de aproximação do mundo
A racionalidade está presente nos modos de relação com o real. A análise dos
produtos permite identificar três diferentes tipos de aproximação ‘do mundo’ ou noções
de realidade presentes nos protestantes históricos. Nas histórias, o mundo pode ser um
lugar a ser descoberto, desenvolvido, como aparece nas relações com a ciência e a
tecnologia. Outras vezes, o mundo é um lugar a ser apreciado, como fruto da criação
divina, diretamente, ou como fruto da inteligência e potencial humano, dados por Deus.
Isso está presente especialmente na série Isca. Em outras histórias o mundo também
aparece como lugar de sofrimento, que necessita dos crentes como seus resgatadores e
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amenizadores desse sofrimento. As diferentes aproximações podem coincidir: a principal
maneira de amenizar o sofrimento é, por exemplo, pregando o evangelho e, para isso ser
mais eficiente, existem recursos tecnológicos – o audiovisual – à disposição. Outra forma
de amenizar o sofrimento é com outros usos das tecnologias ou a contribuição de
“especialistas”.
Em todos os três tipos de aproximação identificados há um mesmo princípio: o
mundo conduz a Deus. E um mesmo perigo: de sedução, ou seja, de desvio, condução a
algo que não Deus, à perdição. Prossegue, nesse esquema, a divisão entre realidade
concreta e espiritual, sendo que a primeira existe em função da segunda; ela assinala a
existência da outra, que é ‘realidade de fato’, porque leva à eternidade. A analogia óbvia
é a história puritana “Os dois caminhos”, transformada no quadro que podia ser
encontrado nas casas de fiéis protestantes até meados do século XX. A diferença é que a
produção do CAVE tem tons coloridos e alegres que amenizam a ênfase na perdição. O
caminho da perdição não parece tão largo, nem o da salvação tão estreito. Afinal, as
histórias são construídas para dizer que há possibilidade de ‘conversão’ de um caminho
a outro, que as mudanças são necessárias e estão à disposição. O tom alegre e otimista
visualizava um país inteiro caminhando no caminho ‘correto’ – que, portanto, haveria de
ser largo o suficiente.
A separação entre mundo e espiritualidade que permanece nas três formas de
aproximação revela outras características das noções de realidade do grupo. O mundo é
realidade objetiva, com único sentido ‘real’ possível: o espiritual, ou seja, como lugar de
transição, que pode resultar na condenação ou na salvação. Jamais aparece a ideia de
construção de realidade a partir do indivíduo. Embora o individualismo seja uma
característica fortemente presente, ele define o tipo de relação com o divino. Mas quem
define o mundo é o texto sagrado, em última instância, Deus; não o homem. Esse
fechamento, a produção de uma realidade espiritual apartada da realidade concreta, pode
ser percebida como outra resposta à secularização, que dividiu o mundo em religioso e
não-religioso. Se socialmente isso foi pensando em termos de público e privado, no
contexto protestante fortemente influenciado pelo puritanismo, isso foi elaborado em
termos de espiritual e concreto.
A divisão da realidade, contudo, não é simplória. Ao menos nos produtos do
CAVE não se identifica um maniqueísmo simplificado do tipo mundo-mal x
espiritualidade-boa. Ao contrário, no mundo encontram-se tanto as pistas do divino
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quanto os convites à perdição. Essa dualidade expressa-se em tensões, como a
desconfiança X o encantamento com a tecnologia e a ciência. As contradições aparecem
mais claramente em produtos diferentes, na análise do conjunto, já que produtos
específicos não se dedicam a polêmicas e debates. É possível identificar que para cada
modo de aproximação do mundo há elementos de condução a Deus e um perigo
específico, sempre expresso por um tipo de desvio.

A) Lugar a ser descoberto: tecnologia e ciência X substituir Deus
A valorização da tecnologia e da ciência expressam esse modo de aproximação
do mundo como lugar a ser descoberto. O desvio, o perigo a ser evitado é a substituição
de Deus pela ciência, tornar-se um “adorador da ciência” como aparece textualmente em
“Maravilhas do Amor de Deus”. Então, a admiração e referências à ciência e à tecnologia
são sempre no sentido de forçar a elas um sentido espiritual, divino, ou de domesticá-las
como instrumento de evangelismo e ensino – ou seja, de reforço da realidade espiritual.
Emerge outro efeito da secularização: a religião disputa a ciência com o mundo secular,
disputa seus sentidos, significados e usos. Evidentemente, já no contexto secularizado, é
a religião quem protagoniza a disputa. O conflito revela-se na proposta de indicar a Bíblia
como “guia para a era espacial”. Por um lado, procura-se dialogar com a secularização,
legitimando a ciência. Por outro, limita-se a pesquisa científica ao universo bíblico. O que
está em disputa, em última instância, é o lugar da verdade: a ciência não pode revelar
verdade porque isto pertence ao texto sagrado. Contudo, também não há negação da
ciência, mas sim esforço em relacionar texto bíblico com acontecimentos e descobertas
científicas. Posicionamento que relaciona protestantes e iluministas através do
entendimento de que “superstições” são falsas e é necessário convencer os outros disto,
para que haja emancipação, libertação do erro. Uma peculiaridade do contexto estudado
é que os protestantes brasileiros associaram crenças populares ao catolicismo,
estabelecendo relação entre o abandono da primeira e a conversão à fé protestante, através
da compreensão da ‘verdade’. Ou seja, uma compreensão de que a verdade não pode ser
meramente científica, o verdadeiro tem que ser científico e bíblico.
Mais uma vez, uma remissão à relação dos protestantes com a Bíblia. Apenas o
texto pode ser verdade, toda a verdade ‘descoberta’ pela ciência tem que estar em relação
ao texto bíblico. No entanto, as relações são fracas e os textos caveanos indicam um
encantamento com a ciência e a tecnologia. Até mesmo o nomear dos animais, ação de
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Adão descrita no Gênesis é considerada um ato científico. O protestantismo abraçou a
ciência, o que não chega a surpreender, dado as relações entre os movimentos de reforma
e a modernidade, conforme os estudos de Taylor. Interessante, contudo, é que essa postura
é semelhante à dos religiosos no início do desenvolvimento da ciência, em que ela era
vista como ‘um caminho para Deus’. Nesse sentido, a postura do grupo é uma tentativa
de manter ou resgatar uma compreensão do passado no momento em que a cultura já
avançava para o questionamento dos ideais modernos. Também a preocupação com a
verdade pode ser um valor religioso transportado para a ciência, que teve seu aspecto
transcendente apagado pela secularização – como desenvolvido anteriormente neste
trabalho.
Os termos usados no texto caveano para alertar sobre o perigo da ciência são do
mesmo campo semântico de idolatria e iconoclastia. A ciência pode “substituir” Deus –
que, nas considerações de Morgan, é a própria operação iconoclasta. Em seguida, a
afirmação é sentenciadora: “são adoradores da ciência”. A idolatria está presumida.
Apesar do termo mesmo não aparecer, em última instância, o perigo da ciência não é
diferente do que o do realismo – o deslocamento é que a ciência ‘descobre’ o mundo, sem
necessariamente produzir imagens.

B) Lugar a ser apreciado: realismo X idolatria
O modo como a fotografia é utilizada nos produtos do CAVE e especialmente a
série ISCA revelam outro modo de aproximação do mundo: como lugar a ser apreciado,
admirado. Há três tipos de encantamento com o mundo nesses produtos: o primeiro se dá
em “histórias reais” de pessoas que foram transformadas pela ação divina; o segundo tipo
é com a natureza, a ‘criação’; o terceiro é com produções humanas. A admiração do
mundo nos três tipos de encantamento contém claramente a ideia de que o mundo é uma
“isca” que deve conduzir às realidades espirituais. Nesse sentido, o mundo é quase uma
‘técnica’, um recurso de evangelização.
O realismo responde à modernidade. Enquanto ele é discursivo, no racionalismo,
na lógica, na tecnologia, ele encaixa-se melhor à tradição protestante. Mas quando ele
precisa da imagem, então parece haver uma irritação, um choque: não era a imagem
acusada de enganar? De incapaz de verdade? Como, agora, a ela é atribuída a
objetividade? A única imagem capaz de revelar o real é a produzida mecanicamente,
através de um aparelho tecnológico: a fotografia. Sua relação com o real é tão forte que
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as imagens dos lugares por onde São Paulo passou são capazes de levar o público a
“visualizar o Evangelho”. Em certo sentido, a fotografia quase não é imagem, porque não
engana os sentidos; ela não produz ícone, é descrição objetiva do real.
Assim, revela-se o perigo do realismo, o que o tensiona: a idolatria. A fotografia
é uma tentativa de driblar a enganação da imagem. Ainda assim, a série ‘Isca’ alerta que
por si só ela não é suficiente para revelar o divino. É necessário apresentar, em seguida,
um produto de “evangelismo direto”, ou seja, algo mais discursivo e menos visual. Em
última instância, apenas o texto é capaz de transmitir a realidade espiritual. A imagem,
mesmo o realismo descritivo da fotografia, é apenas a Isca.
O nó que a existência dessa série arremata é a sedução deixar o status de engano
e ser elevado a instrumento. Os protestantes pisavam, aqui, terreno arenoso. A imagem
na parede ou no altar do templo católico era idolatria; a imagem do templo protestante e
seus vitrais coloridos, nos Estados Unidos, era um ‘convite a adoração’ e poderia atrair a
atenção do ‘perdido’ para o caminho da salvação. São evidentes as diferenças entre as
imagens citadas, mas a imagem do mundo como isca – mesmo com a descritividade da
fotografia – redimia, de certa forma, as imagens da enganação de que foram acusadas. A
fotografia tocava perigosamente – o aviso se fazia necessário! – o limiar da idolatria. No
entanto, a imagem das cataratas, capturada pela câmera escura, era capaz de gerar no
público a mesma admiração e êxtase que a visão das próprias cataratas, em Foz do Iguaçu.
A sedução, aqui, também é recurso.

C) Lugar de sofrimento: ascese X imoralidade
O mundo também pode ser um lugar de sofrimento e a maneira de lidar com essa
face da realidade é o aprimoramento moral. O contrário disso, o ‘mau comportamento’
gera sofrimentos ainda maiores – relação que aparece claramente tanto em “A
Corujinha...” quanto em “O Feiticeiro”. Cair em tentações pode levar à morte – não
apenas espiritualmente, mas também física. Vale lembrar que, em “Lições do copo”, há
o aviso de que comer demais pode matar. A ascese que se constrói em recomendações
para um comportamento vigiado, restrito e cuidadoso, está presente na história dos
protestantes no Brasil, em seu vínculo com o sul dos Estados Unidos e com o puritanismo.
Nesse aspecto, o caminho correto é bastante estreito. Exige renúncias e comportamento
irrepreensível. Vislumbra-se ao fundo de tais “lições” o princípio do voluntarismo, a
ênfase no esforço de tornar-se melhor. A noção de aperfeiçoamento sob a
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responsabilidade individual é adequada à moral moderna, também individualista, em que
o outro é introjetado e é necessário que o comportamento seja consciente – o inconsciente
é um problema, fonte de distorções comportamentais. Essa moralidade é desenvolvida
por selfs blindados, que se relacionam com os outros e com as coisas, mas não podem ser
tomados ou invadidos por elas. É necessário, então, cuidar da moral do self para que a
relação com o outro seja respeitosa e, acima de tudo, verdadeira. Quando isso não
acontece, o resultado é maior sofrimento.
Diante do mundo como sofrimento, o desvio é a imoralidade – geradora de maior
sofrimento para o próprio indivíduo – ou de apatia, insensibilidade, não cumprindo,
assim, a ‘missão’ evangélica de amenizar o sofrimento humano. O lugar da moral é
também o lugar de ‘vínculo’ com o outro e com o mundo, que possibilita ação e
intervenção, como na história em que a igreja organiza uma creche. Nesse produto, a
‘ação social’ é apresentada como responsabilidade do crente e da igreja, o imoral seria
não fazê-la e permitir que o sofrimento alheio perpetuasse. A resposta ao sofrimento,
portanto, é moral ou imoral – e a passividade pode ser imoral. O tipo de moralidade
presente nos produtos do CAVE é muito ligada à atividade, o trabalho é um valor
presente. No entanto, a moderação é ainda superior, já que trabalhar demais e não
descansar o necessário são ofensas ao corpo, ‘templo do espírito’.

3.2.3.2 Como evitar os perigos da sedução
Para cada modo de aproximação do mundo há um caminho que conduz à salvação
e um perigo a ser evitado. Mas, como evitar tais perigos? Como não se deixar seduzir pela
técnica e pela ciência ao ponto de esquecer-se de Deus; como não se extasiar com o
mundo – ou com as imagens do mundo – a ponto de idolatrá-las; ou como, diante do
sofrimento, não ser pessoalmente imoral ou apático para com o outro? As tensões entre
texto e imagem, identificadas nos produtos, são a chave para compreender a proposta de
‘retidão’, o que é, não deixar-se seduzir: o texto deve a tudo subjugar.
A apreensão do mundo pode ser através dos sentidos, mas o ouvir tem primazia
sobre o ver. E, por fim, é a partir da Bíblia que todas as coisas devem ser interpretadas –
até mesmo a “era espacial”. Em última instância, portanto, o grupo não abriu mão da
iconoclastia. As imagens são recurso para apresentação do texto – é esse o argumento
presente no texto de Wolf, em que alerta sobre o perigo de utilizar o audiovisual apenas
como ‘isca’, ou de substitui-lo pela pregação. O texto é que guia o olhar do público, ainda
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que seja necessário forçar um sentido que não está tão óbvio na imagem. O texto tem,
portanto, a função de conduzir o olhar através do mundo – seja ele curioso, belo ou cruel
– para a salvação.

3.2.3.3 Brasil lindo, em progresso mas sofredor: contextualizações
As propostas de contextualização à realidade brasileira captadas nos produtos
caveanos reforçam os três modos de aproximação com ‘o mundo’; elas respondem a eles.
Assim, para o mundo como lugar de descoberta, há produtos com informações sobre
pesquisas realizadas no Brasil e também ênfase em seu potencial para o progresso. Sobre
a apreciação das belezas da natureza, não é preciso esforço para identificar as mãos
divinas na exuberância das cataratas ou dos coloridos das “flores e árvores do Brasil”.
Mas o país também é lugar de sofrimento, que precisa da empatia dos crentes para atender
às demandas dos que sofrem. A presença do nacionalismo, já identificada na história do
CAVE, também é transversal a esses modos, no sentido de ressaltar a natureza, o potencial
para o progresso e a tecnologia já existente e de projetar um país ‘evangélico’.
Nesse sentido, a influência norte-americana é mais fortemente percebida na matriz
de interpretação da realidade. O próprio esquema de compreensão da realidade deve-se
às heranças do protestantismo norte-americano, conforme já identificado. Ou seja, mais
do que nos objetos – embora também possa aparecer neles – a influência está no modo de
ler a realidade, nos pressupostos usados para compreende-la.

3.2.3.4 Comunicação como pregação, tecnologia ausente de sentido
Assim como o contexto, a comunicação era uma questão em relação com os
modos de aproximação do mundo. Contudo, a comunicação talvez tivesse maior peso do
que o próprio contexto – é possível que a contextualização acontecesse por causa da
preocupação em comunicar. Por causa da ênfase protestante em ‘pregar o evangelho’,
comunicar é um desafio presente nas histórias: ou elas ‘pregam’ diretamente, ou elas
desafiam à pregação.
A relação com as tecnologias de comunicação se assemelha à relação com a
tecnologia de modo geral. Ela pode ser ‘sedução’ ou pode ser recurso, instrumento. Podese definir pela afirmação de que os meios são neutros e a maneira como são usados, a que
eles conduzem, é que os define moralmente. O conhecimento científico pode ‘revelar’ a
grandeza de Deus – como nos filmes da série sobre a “era espacial”, ou levar à negação
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do divino. Da mesma forma, as tecnologias de comunicação podem ser usadas para o bem
ou para o mal. A série ISCA mostra claramente esse posicionamento: o conteúdo define
o meio. Ao não refletir sobre comunicação e seus aspectos culturais, a postura escolhida
manteve a comunicação refém da pregação.
Contudo, o uso de audiovisual e o já identificado forçar dos limites da imagem e
da iconoclastia tornam a questão mais complexa. Novamente a ambiguidade: a sedução
do audiovisual pode ofuscar o conteúdo, mas o risco é válido porque também pode chamar
a atenção do público para ele. A forma de conter o risco, nesse caso, é o método de
pequenos grupos. Por mais que há indícios de que houveram exposições ao ar livre, com
públicos grandes e indefinidos, o modo de organização, distribuição e mesmo as
orientações encontradas levam a crer que os filmes fixos foram majoritariamente
utilizados em pequenos grupos. O uso das tecnologias de comunicação carregava uma
metodologia de seduzir o público, no sentido de captar sua atenção de outras coisas, e
conduzi-lo para determinado conteúdo. Portanto, a lógica do CAVE era sedução e não
massificação. É comum aparecer em comentários sugestões de rodas de debate após as
exibições dos filmes, ou seja, levar o público a deixar sua posição de mero espectador e
saltar para a de participante ativo do processo comunicativo. Isso porque o objetivo era
mais educativo do que transmissão. Por mais que o grupo enfatizasse o pregar, a pregação
evangélica crê no poder que as palavras anunciadas possuem de transformar os
indivíduos. Logo, não basta escutar simplesmente a mensagem, é preciso certificar-se de
que o público compreendeu o conteúdo.
A lógica simplesmente tornou-se inadequada, superada pela comunicação de
massa. A própria compreensão do potencial do audiovisual como perigo revela a
incompreensão dos protestantes em relação às tecnologias de comunicação. Os meios
afetaram profundamente a cultura e tornaram o grupo ainda mais obsoleto e incapaz de
comunicar – não por falta de habilidade técnica em dominar as novas tecnologias, mas
por inabilidade de fazer sentido na cultura contemporânea.
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3.2.3.5 Vislumbres do ‘futuro’: o otimismo do CAVE e a ‘nação evangélica’
A comunicação que foi desenvolvida por setores dos evangélicos brasileiros
durante as décadas de 1980 e 1990133 é diferente do que acontecia com o CAVE. O foco
nos pequenos grupos, no público participante foi deslocado para o investimento em mídia
de massa. As denominações que se apropriam da mídia no Brasil são mais recentes que
as denominações históricas e, também por isso, mais conformadas às transformações
culturais ocorridas durante o século XX. A inserção na grande mídia foi ousadamente
conquistada, com características de agressividade, em termos de negócios. Há rupturas
com doutrinas, teologia e especialmente com práticas dos grupos históricos. A inserção
desses segmentos na mídia está além da apropriação, elas são inculturadas, participantes
da lógica midiática das sociedades contemporâneas, assimilando a mediação – do sagrado
– como parte de suas características. As novas denominações também ampliaram e
complexificaram ainda mais o quadro denominacionalista brasileiro. Contudo, ao olhar
os produtos do CAVE é possível identificar continuidades pontuais, traços que lembram
que esses novos grupos são filhos, netos, bisnetos das denominações históricas.
O nacionalismo acompanhado da expectativa de expansão por todo o país é um
traço presente no CAVE que aparece nos novos grupos – e, talvez, de forma exacerbada.
Frases como “declare que o Brasil é do Senhor Jesus” e outras semelhantes remetem a
essa vontade, existente desde o início e que, retroativamente, pode ser relacionada à
doutrina do destino manifesto. Elas fazem lembrar, na perspectiva histórica, que a
expectativa do protestantismo de missão era a expansão nacional. Com a pressão desse
nacionalismo arraigado ao protestantismo e as novas condições sociais, não surpreende
que a barreira entre sagrado e política tenha sido rompida e a inserção evangélica no
público tenha se construído inclusive através de cargos eleitorais e a formação da bancada
evangélica no Congresso Nacional.
Outro tema enfatizado pelas novas denominações e que foi encontrado nos
produtos do CAVE é a referência à Israel, a valorização dos ‘cenários’ dos evangelhos,
atos e imagens simbólicas, que, segundo a propagando caveana, “tornariam a leitura de

É possível considerar ainda que entre o CAVE e a “explosão Gospel” identificam-se experiências que
podem ser consideradas ‘intermediárias’. Por exemplo, a missão Visão de Evangelização Nacional –
VINDE, organizada sob a liderança do então pastor presbiteriano Caio Fábio Junior, conquistou bastante
visibilidade no Rio de Janeiro e ficou conhecida em todo o país. O projeto Fábrica da Esperança projetou
para os públicos interno e externo o nome de Caio Fábio e o grupo que ele integrava. A Vinde também
investiu em diversas produções midiáticas, chegando a ter canal na Net Rio. A Vinde iniciou em fins da
década de 1970 e o período de repercussão durou cerca de 20 anos.
133
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algumas páginas do Novo Testamento (...) ainda mais vívidas e mais inesquecíveis”
(Notícias do CAVE, maio/ jun 1961, p.1-2). Com a ênfase nos elementos simbólicos e
ritualísticos que os novos grupos operam, somada às novas possibilidades e condições
econômicas do país, no século XXI, ao invés de projetarem fotos ou filmes dos cenários
atuais dos eventos bíblicos, as igrejas organizam excursões de fiéis para Israel. Há nessas
peregrinações – sejam através das imagens projetadas ou das viagens – uma sobreposição
de elementos tradicionais e modernos. Transformar cenários de ‘Israel’ em símbolos
opera a captura da tradição judaica, é o cristianismo voltando-se para uma de suas origens,
ainda que, como recorte, seja uma operação de ressignificação. Os recursos para tal
operação são modernos, tecnológicos; capturar a tradição, enquanto eventos do passado
ou geograficamente distantes, e atualizá-la só é possível com a tecnologia do presente.
Nessa ótica, os recursos são extremamente positivados. Do ponto de vista da iconoclastia,
as imagens de “cenários bíblicos” operam a substituição das imagens devocionais do
catolicismo, estabelecendo a relação com o principal símbolo protestante, a Bíblia.
Afinal, segundo o anúncio caveano, o que estava em questão é tornar a leitura “mais
vívida” – ou seja, a leitura, não a imagem.
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- CONCLUSÕES

Para as reflexões finais, que seguem, vale relembrar a proposta de construir o
trabalho na tensão entre questões amplas e pontuais, buscando, portanto, estabelecer as
relações entre as proposições específicas e o quadro teórico proposto. Vale retomar ainda
o que se colocou como uma expectativa inicial de trabalho, na Introdução, de que as
análises do arquivo caveano pudessem interagir com as hipóteses e pressupostos culturais
apresentados inicialmente, formulando, se fosse o caso, novos questionamentos. A
estrutura composta iniciava, então, com pressupostos culturais que abrangem grandes
períodos históricos, a partir das relações entre fé e razão presentes desde a formação do
ocidente cristão, e focava, para apresentar a primeira hipótese, nos movimentos de
modernização da sociedade. Propôs-se que a modernidade gerou a noção de espaço
público e da distinção da esfera privada, tendo a secularização como operadora desse
processo, que provocou consequências culturais profundas, deslocando a religião para o
espaço privado. Integra a hipótese, ainda, um desdobramento que enfoca a comunicação
como afetada e também ativa em tais mudanças socioculturais e a percepção de que vigora
a partir de meados do século XX até os dias atuais, um segundo conjunto de mudanças
que afeta a noção de público cunhada modernamente – o que gera uma nova possibilidade
de deslocamento da religião. As questões específicas, sobre os protestantes históricos são
retomadas no decorrer do texto, sempre em relação com os temas que compõem o quadro
teórico trabalhado.

O CAVE expressa tentativas e direcionamentos dos protestantes históricos
daquela época – mesmo considerando o fraco engajamento institucional das igrejas. Em
relação à comunicação, a organização representa uma tentativa de criar e consolidar um
espaço unificado para produção de mídia evangélica. Sua forma de organização revela
preocupação em manter equilíbrio e legitimidade entre as diferentes denominações que
existiam. A história da rádio em Jaguariaíva e as movimentações para criação de uma
associação de difusão radiofônica indicam o desejo de inserção na grande mídia e
visibilidade nacional. Do ponto de vista teórico-cultural, o CAVE tentava conciliar
noções como eficiência – técnica, cientificidade; sagrado; lúdico; formação e educação;
criatividade. Seu funcionamento ocorreu durante vinte anos de muitas mudanças no
ambiente interno aos protestantes e nos âmbitos político e cultural, em todo o país. A
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organização teve que lidar com as disputas internas, entre ‘modernistas’ e
‘fundamentalistas’, além de enfrentar adversidades como o contexto econômico – que
afetava diretamente a manutenção da organização; político – cuja formas de influência no
CAVE deixam mais questões do que respostas; global/ internacional, com mudanças no
quadro religioso e político norte-americano. Ainda sofreu consequências de mudanças
culturais que, ao que tudo indica na pesquisa, passaram ao largo das questões do grupo.
A tensão entre manter-se um grupo fechado, que negou, desde o início,
características fortes da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, possuir um projeto de
expansão nacional está presente na história e na produção caveanas. A aproximação da
tecnologia é percebida, então, como tentativa de mediação entre esse ‘mundo’ e o grupo.
No entanto, o modo como ela é utilizada indica uma noção ingênua, de que o fato de usála simplesmente seria suficiente, como forma da mensagem alcançar mais pessoas, em
menor tempo e com maior eficiência. A relação entre as mudanças culturais implicadas
no surgimento e nos usos dessa tecnologia e a cosmovisão do grupo não foi pensada – e
quando tentativas foram feitas, o que predominou foram noções conservadoras, que
jamais conduziram a questionar os pressupostos do grupo. A visão de um mundo repartido
em espiritual e concreto, com a sobreposição do primeiro sobre o segundo, não permitia
confronto; apenas tentativas de assimilação, de ditar o sentido do mundo a partir da
realidade espiritual.
A comunicação se coloca como um problema para esse grupo por causa do
princípio do anúncio. Nessa ótica, o evangelho é a verdade que precisa ser pregada,
anunciada, transmitida a todas as pessoas em todo o mundo. A exigência do anúncio
projeta o universo espiritual sobre o concreto. Nesse sentido, a comunicação é trabalhada
pelo grupo da mesma forma que ela se coloca modernamente: como mediação entre
esferas diferenciadas da experiência. No entanto, se do ponto de vista secular as esferas
podem ser múltiplas – economia, política, arte, cultura, religião e outras ainda, na visão
do fiel só há duas possibilidades: o secular e o sagrado; a ‘igreja’ e o ‘mundo’.
O surgimento dessas dimensões diferenciadas da vida se coloca como forma de
lidar com a ausência do jogo de estrutura e antiestrutura – o que Taylor aponta como uma
das características das sociedades modernas. Neste sentido, a modernidade integrou a
experiência da vida de forma que não cabem mais experiências antiestruturantes; a vida
é organizada em fragmentos, mantendo a ordem social e fechando as brechas de possíveis
inversões. Dessa forma, as noções de público e privado podem ser pensadas como efeitos
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desse ordenamento, que lança, assim, para privado o que poderia ser antiestrutura e, ao
organiza-lo e ordena-lo, seu sentido de inversão é perdido. É para esse espaço que a
religião foi empurrada, criando uma sociedade totalmente ordenada, a partir do público.
A tensão que se cria, para os religiosos, é que a fé, agora privada, determina as formas de
dar sentido ao mundo, ou seja, se para o indivíduo secularizado é possível compreender
a religião como uma escolha entre outras possibilidades, Deus como uma opção de crença
– entre outras, para o fiel Deus é a única realidade possível. Disto a negação do público
como verdade, compreendendo como verdadeira apenas a ‘realidade espiritual’ – que,
afinal, transcende todos os conflitos e toda a realidade palpável e experimentada. O único
tempo verdadeiro, nessa compreensão, é o eterno. No entanto, é necessário viver no tempo
eterno em uma sociedade em que não cabem ‘nós cairóticos’, em que esse tempo não é
uma possibilidade. Visto dessa forma, a negação do mundo torna-se menos enigmática
ou incompreensível – é uma opção viável. Embora seja possível identificar movimentos
espiritualistas em outros momentos da história do cristianismo, em tempos modernos
essas manifestações podem ser compreendidas como uma resposta à secularização e à
ausência de antiestrutura, à interdição do tempo cairótico no mundo. É como se a pressão
causada pela compressão do transcendente na esfera privada o fizesse saltar de vez para
cima de tudo – portanto, para fora. Neste sentido, a secularização produziu a separação
entre religioso e não religioso – público e privado e, dentro do universo religioso,
acentuou uma concepção separatista da religião com o mundo.
A questão que se coloca é que para o fiel só há secular e sagrado – mas o sagrado
já não pode habitar esse mundo. Desse ponto de vista, a mediação necessária é entre
sagrado e secular, entre mundo e espiritualidade – o que colocaria a comunicação em foco
privilegiado para este grupo, cujo sentido de mediação é deslocado da relação entre
diferentes esferas da sociedade. Secularmente, a mediação é múltipla. Religiosamente,
ela mantém o lugar do sacerdote: funciona como lugar de contato entre o mundo e o
sagrado. Por isso a necessidade de que as tecnologias de comunicação sejam neutras. Se
forem sagradas, podem ser ineficientes para adentrar o mundo secular; se forem seculares,
podem profanar o espaço sagrado que tocam ao conduzirem suas mensagens. É preciso
que o canal seja neutro, para que a mensagem sagrada chegue ao mundo.
Como já sugerido, no último capítulo, a visão apreendida nos produtos caveanos,
no entanto, não é de um maniqueísmo simplório. É a complexidade que permite
neutralizar a tecnologia, afinal, em termos duais, ela teria que ser ou boa ou má. A tensão
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entre a vida sagrada em um ambiente secular é amenizada pelas evidências divinas
presentes no mundo. A analogia prossegue segundo o quadro “Os dois caminhos”: o
mundo não é totalmente mau porque contém o caminho para a eternidade, então é
necessário perceber esses sinais, interpretá-los corretamente. Dessa forma, a natureza é a
marca da soberania divina na criação e a ciência e a tecnologia são a expressão da
inteligência humana, que foi dada por Deus – ou seja, em última instância, possuem a
assinatura divina, não a humana. Evidentemente, há um fundo dual na noção de que o
mundo contém os sinais que conduzem ao paraíso e também as tentações que conduzem
à perdição. No entanto, há espaços para neutralidades e, especialmente, para
interpretações. E, portanto, é necessário apresentar o modo correto de interpretar, é
preciso treinar o olhar para ver Deus nas cores e formas das flores, para perceber a marca
divina na arquitetura moderna de Nova Iorque. Então, a ciência pode substituir Deus, mas
o olhar correto perceberá que ela conduz a Ele. Estabelece-se um jogo de sentidos, um
espaço de disputa pelo significado das coisas e dos acontecimentos.
E, nesse ponto, do espaço sagrado praticamente fora do mundo, a religião se lança
no universo moderno multifacetado, onde os sentidos são disputados por diferentes
possibilidades de interpretação. É exatamente nesse lugar que a comunicação religiosa
coincide com a comunicação social moderna/ contemporânea: na construção dos sentidos;
é aqui que ela tenta ocupar os mesmos espaços, ainda que as estratégias sejam diferentes.
A comunicação religiosa possui, então, essa dualidade: transporta o sagrado, procurando
religa-lo ao secular e, ao mesmo tempo, disputa os sentidos do mundo no plano
propriamente secularizado. A primeira característica é um traço antigo, pré-moderno, que
prossegue em tempos modernos; a segunda é consequência dos processos secularizantes.
Em ambas as compreensões ou ‘funções’ da comunicação religiosa no mundo
moderno, a tecnologia é neutra e instrumental. Além de isso ser necessário para o tipo de
uso praticado pelo grupo, essa possibilidade pode ser compreendida a partir do quadro
histórico adotado nesse trabalho, que considera modernidade e a própria secularização
em relação com as reformas religiosas. Nesse sentido, retoma-se a proposta de que a
distinção entre público e privado, com a fé sendo destinada para a segunda esfera, foi uma
forma de organização da vida não-religiosa em uma sociedade em que nem todos são
‘salvos’. Vale ainda ressaltar que nem todos são salvos mas o ordenamento social ainda
era divino. Por isso o desenvolvimento da técnica e da ciência serem percebidos como
neutros ou até mesmo positivos, desde que não substituam Deus. Ou seja, se o
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ordenamento social é, em última instância, divino, produtos dessa sociedade podem ser
levados para as práticas religiosas. Por outro lado, a tensão gerada especialmente por
traços puritanos e a compreensão separatista, geram desconfiança. É possível usar,
instrumentalmente; é necessário ter cautela. Esse conflito reforça as preocupações do
grupo com educação e a formação para o uso do audiovisual, que aparece em produtos e
no cotidiano do CAVE.

Consideradas as análises apresentadas acima, passa-se a discutir as questões
específicas propostas na introdução do trabalho e que contribuíram para a orientação das
descrições e reflexões empreendidas a partir dos documentos. À questão sobre se havia e
de que tipo seria a visibilidade construída pelos protestantes históricos a partir do CAVE,
propôs-se que provavelmente as estratégias utilizadas seriam coerentes com a noção de
sociedade secularizada e de separação entre religião e outras dimensões sociais.
Anteriormente, chamou-se a atenção para a tensão inerente ao grupo, de tender à negação
da realidade social concreta, fatual, em oposição à valorada realidade espiritual
transcendente e, ao mesmo tempo, sentir-se responsável por comunicar sua mensagem a
pessoas que vivem na realidade denegada. A propensão ao anúncio gera a necessidade de
ser visível. É preciso chamar a atenção, captar os ouvidos – ainda que seja através dos
olhos –, para se fazer ouvir.
Os textos utilizados sobre história do protestantismo no Brasil afirmam que a
expansão do grupo tinha como pilares a educação e a evangelização – talvez com menor
ênfase, mas com presença constante, a mídia também era um recurso. A ênfase do CAVE
nesses dois pontos não é coincidência – possui lastro histórico. O que a organização
trouxe de novidade foi aprimorar o uso da mídia e atualizá-lo, através da produção
audiovisual. Dessa forma, vê-se no CAVE duas principais estratégias de construção de
visibilidade:

a) A primeira pode ser considerada mais ofensiva, voltada para a conquista de
grandes públicos e, com as frustrações dos projetos de vídeo e TV, ficou
restrita ao ambiente radiofônico. Além de produzir programas diversos para
rádio, a organização tinha o projeto de criar uma associação para fortalecer a
inserção protestante em todo o país. O projeto acompanhou a história do
CAVE, a associação chegou a ter estatuto, mas não conseguiu se consolidar.
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Ao que tudo indica, a intenção principal era a difusão de programas religiosos
– com propostas inovadoras pontualmente, no mesmo sentido da série Isca dos
produtos audiovisuais: prender a atenção do espectador para, em seguida,
apresentar mensagem evangelística.

b) A segunda estratégia apostava na formação através de pequenos grupos, que
foi, ao que tudo indica, a ação básica realizada com os filmes fixos e
transparências. Dois grandes tipos de produtos integravam essa proposta: de
evangelização e de educação/ formação. O primeiro voltado para o público
não evangélico e o segundo voltado para o ensino de crianças e adultos,
especialmente nas igrejas, sempre com a esperança do recurso atrair um ou
outro “não crente” para tais reuniões. No sentido da construção de visibilidade,
as projeções públicas e/ou recursos como os da série Isca eram o ponto alto do
uso do audiovisual.

Voltada para a grande mídia, a estratégia de inserção na rádio parecia mais
eficiente. Os motivos da frustração do projeto são variados e em parte coincidem com o
próprio declínio e fechamento do CAVE – explorado em outras partes do trabalho. Em
relação ao exposto acima, essa era a ação estratégica de difundir conteúdo religioso em
espaços de grandes proporções, disputando com os demais sentidos que neles circulavam.
O fato de o conteúdo ser estritamente religioso revela, por um lado, a ausência de reflexão
e diálogo com essa realidade e, por outro, pode ser interpretado como uma tentativa de
marcar o espaço religioso-protestante no ambiente em que várias outras vozes atuavam.
Nesse sentido, a intenção de estabelecer uma rede de rádios evangélicas aponta tanto para
a dificuldade de inserção nos espaços midiáticos já existentes quanto para a pretensão de
criar um espaço alternativo aos já estabelecidos, um espaço evangélico na difusão
nacional. Esse projeto parece bastante coerente com os traços expansionistas e
nacionalistas encontrados no grupo. Além disso, a proposta de estar presente na mídia e,
ao mesmo tempo, criar dentro dela um lugar à parte, reflete as tensões entre os traços
separatistas e a necessidade do anúncio. É a religião que deixa o espaço além mundo e se
lança nele, mantendo-se, contudo, apartada, não-contaminada. Está ali para participar dos
sinais de salvação, indicar o caminho, mas sem misturar-se com os elementos de perdição
espalhados por esse mundo.
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Já a estratégia de formação de pequenos grupos resgata ou reforça o
individualismo presente nas concepções iniciais do protestantismo no país. É coerente,
portanto, com a antiga proposta de mudança na sociedade através da transformação de
cada pessoa, uma a uma. Assim, os novos recursos são saudados para contribuir com a
formação desses indivíduos melhores, que poderão contribuir para amenizar o sofrimento
alheio. Esse é o sentido extraído das propostas de “vínculo com o mundo”. Incentivos a
ações sociais se inserem nesta lógica: a formação e despertamento do indivíduo para a
causa levaria ao despertamento do grupo, da comunidade eclesiástica local que
organizaria alguma forma de ação voltada para a sociedade. Ainda que não apareça nos
produtos a intenção final de visibilidade, ela pode facilmente ser inclusa na lista das
consequências desse esquema, caso ele tivesse efetividade. O que aparece pontualmente,
no produto sobre ação social, é uma proposta maior que isso, que comporta o
envolvimento da igreja com a cidade em que está localizada. Ainda assim, o envolvimento
institucional iniciava-se no indivíduo e a maneira de alcançar esse objetivo era a produção
de uma história para ser projetada e discutida em grupos. A tentativa parece ser a
elaboração de uma visibilidade opaca, porque sem o brilho necessário para disputar o
olhar da sociedade habituada ao espetáculo, mas densa no sentido de elaborada a partir
de realidades concretas – indivíduos, pequenos grupos, debates, formação, educação,
reflexão estão na semântica da construção dessa visibilidade. Ela busca raízes, não se
mistura nem se confunde a outros grupos, outras imagens. Procura ser idêntica a si
mesma, o que talvez lhe retire o brilho e reforce a densidade, a opacidade.
O tipo de inserção midiática que o grupo promoveu dividia o público em apenas
dois perfis: o fiel evangélico e o potencial fiel. O primeiro era formado principalmente
pelos já membros de alguma igreja, que teriam no conteúdo religioso transmitido pela
mídia mais uma forma de contato com a mensagem evangélica – além das atividades
eclesiais. O outro perfil formava um público indefinido, o que gerava a necessidade de
que a mensagem chegasse a muitos – para que alguns passassem de potencial a fiel de
fato. Essa definição do público evidencia o quanto a comunicação produzida tinha por
alvo indivíduos. Dessa forma, a comunicação de massa era um instrumental para atingir
indivíduos, ela não foi pensada ou praticada como direcionada às massas. A lógica da
Isca ressalta isso: tratava-se de ‘pescar’ a atenção e quem fosse fisgado receberia a
mensagem cuja transmissão era o objetivo final. Também não aparece reflexão sobre
outras práticas das igrejas que poderiam ser mudadas no sentido de se adaptarem aos
tempos de novas mídias. Pelo contrário, o material que incentiva o uso de audiovisual
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sugere a formação de um departamento específico, nos moldes já existentes nas igrejas.
O que era uma tentativa de conquistar os mais conservadores para o audiovisual, mas
reforçava a dimensão instrumental da comunicação.

Nesse ponto a análise permite apontar respostas para a segunda questão específica,
sobre o porquê de o segmento histórico não ter alcançado visibilidade midiática e social,
no sentido de que são outros grupos que aparecem abundantemente presentes nos meios
nacionais, cerca de 20 anos após o fechamento do CAVE. A falta de percepção das
mudanças culturais em curso – ou, se percebidas, prontamente julgadas como negativas,
sem abertura à reflexão – provavelmente seja uma das causas da falência do projeto e
especialmente de o grupo não ter avançado no uso da mídia, mantendo-se
majoritariamente na produção de conteúdo destinado à circulação interna. É neste sentido
que os grupos que ganham visibilidade midiática a partir da década de 1990 são, em geral,
de denominações recentes à época, surgidas entre as décadas de 1970 e 1980, e que
propuseram rupturas com os segmentos tradicionais dos evangélicos. Por falta de espaço
para uma análise dos grupos recentes, o que se apresenta e que pode ser investigado em
outras oportunidades, é que os segmentos que conquistam visibilidade midiática no fim
do século XX, por serem mais recentes, também eram mais adaptados às mudanças
socioculturais em curso. Ao romperam com os segmentos históricos, propuseram
inovações em termos de liturgia, culto, ritos etc mais ajustadas à realidade contemporânea
e teriam também outras propostas de relação com a sociedade. A partir da pesquisa sobre
o CAVE é possível apontar três áreas de atuação diferenciada.
Primeiramente, os novos grupos surgiram, consolidaram-se e conquistaram a
mídia em contexto político bastante diferente do enfrentado pelo CAVE e pelos
protestantes históricos. Esses últimos gastaram muita energia desde sua chegada ao Brasil
com a questão da separação ente igreja e Estado e não conseguiram avançar as discussões
de modo a obter um projeto de ação política ou mesmo de atuação na sociedade. O grupo
ainda enfrentou as revoluções, mudanças constitucionais, ditadura militar. Ao marcar a
inserção na grande mídia na década de 1990, entende-se que esse contexto é bastante
diferente, após democratização e novas regras, inclusive para a concessão de canais de
difusão. Com essas circunstâncias, as ações dos novos grupos podem ser consideradas
mais ousadas e efetivas – mas de forma alguma passaram sem resistências e
questionamentos.
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A segunda área em que é possível perceber mudanças a que provavelmente os
novos grupos são mais adaptados é a moralidade. Ainda que as mensagens sejam
conservadoras, o novo modelo de igrejas com grandes números de fiéis, com engajamento
maleável e pouca vivência comunitária não impõe os comportamentos apontados como
corretos. A história do protestantismo mostra seu desenvolvimento em pequenos núcleos,
que geravam fortes vínculos comunitários, o que contribuía muito para a vigilância mútua
nas questões comportamentais. O modelo de megatemplos afrouxa os vínculos, o que
oferece maior liberdade ao fiel. Nesse sentido, o exacerbamento do individualismo tomou
rumos estranhos aos protestantes históricos. Para esses, o comportamento era o indicativo
de conversão, seguido de participação regular nas atividades da igreja. A austeridade que
regia as regras morais era acompanhada de uma racionalidade, que deveria, inclusive,
lançar luz sobre o comportamento. Os apelos emocionais dos novos grupos relativizaram
também a vigilância sobre a moralidade. Um traço importante dos novos grupos é a
associação entre elementos conservadores e comportamentos da sociedade global, como
o consumismo. Enquanto os históricos pregavam a moderação em tudo, até mesmo no
trabalho, os novos grupos criaram um mercado de venda de produtos evangélicos, sendo
inseridos, dessa forma, na sociedade de consumo. Ainda que a separação prossiga –
produtos são lançados exclusivamente para este grupo – a lógica de consumo foi
assimilada. Se consideradas as teorias críticas da comunicação, que associam sempre o
consumo à comunicação de massa, não é difícil perceber como a criação desse mercado
foi operada a partir e junto à inserção midiática.
Por fim, a terceira área de inadequação do grupo retoma argumento já
apresentado: a compreensão neutra da tecnologia associada a uma incompreensão das
mudanças culturais atreladas aos novos meios de comunicação. Soma-se à já citada
lógica de massa – que alterava as relações do indivíduo moderno e ao que tudo indica foi
ignorada pelo grupo –, a emergência da televisão, que recolocava a questão da imagem e,
portanto, remetia ao antigo debate sobre iconoclastia. Centrado no texto sagrado, o
universo real, espiritual estaria, na perspectiva dos protestantes históricos, ligado à
palavra escrita. O ‘mundo’, esse lugar de transição, seria facilmente associado à imagem
– em oposição ao texto e em coerência com a herança iconoclasta. Assim, enquanto o
rádio mereceu atenção e investimentos, a televisão ficou em segundo plano. Há registros
de duas tentativas de produção de filmes, mas sem continuidade efetiva em projetos com
imagem em movimento. Uma diferença entre o filme fixo e a televisão é que, se a primeira
possibilitava a construção do produto a partir do texto, a segunda impõe a imagem como
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fator de exclusão: se um fato não possui imagem que possa referi-lo, não deve estar na
televisão.
Outra questão relacionada à comunicação de massa é a superexposição – para
além do projeto expansionista, não aparece haver no grupo ao redor do CAVE tendência
a expor-se. Pode ser que a desconfiança pragmática dos protestantes com os meios
massivos de comunicação (pragmática porque não foram encontradas reflexões sobre o
tema) fosse uma intuição do ocultamento necessário à superexposição. Participantes de
uma racionalidade moderna, que objetivava esclarecer, compreender o mundo pela
decodificação, enquanto a comunicação de massa em seu excesso torna as coisas
obscuras. A imprensa, o texto é necessário nesse regime da explicação racional a partir
do texto sagrado, porque ele é revelador. O excesso oculta e, portanto, não pode ser.
Assim, a relação com a comunicação social é sempre desconfiada, nunca totalmente
desejada. A relação com as tecnologias comunicacionais mostrou-se ambígua. Por um
lado, é percebida como recurso eficaz para a expansão do evangelho. Por outro, há sempre
um alerta, uma apreensão advinda de “perigos potenciais” que elas carregariam. Isso
talvez se explique pelo lugar de verdade ocupado pelas tecnologias de comunicação, que
se sobrepõe ao antigo lugar da religião. Com a secularização e a comunicação social, a
voz divina é apenas mais uma a ser sintonizada dentre toda uma grade de opções. Era
necessário usar essa tecnologia, já que a missão continua a ser o anúncio, mas o uso é
sempre um desconforto porque reforça a realidade de que agora há muitas vozes capazes
de sentido e o sentido precisa ser disputado.

Assim, os protestantes, genericamente, participaram dos processos de
modernização e contribuíram inclusive para a expansão da imprensa, mas parte deles –
ao menos o grupo estudado – não conseguiu assimilar os processos de secularização que
se seguiram, como o surgimento da comunicação de massa e de suas tecnologias. Nesse
sentido, o grupo pode ser considerado demasiadamente moderno, especialmente para o
contexto que emerge a partir da segunda metade do século XX. Vale aqui retomar duas
características citadas, tomadas de Zepeda, sobre os novos fenômenos religiosos: eles
apresentariam desconfianças em relação à racionalidade moderna e pretensão de ruptura
de práticas religiosas institucionais. No CAVE observou-se o oposto: reforço de aspectos
centrais da racionalidade moderna, como a cientificidade, e apego às formas
institucionais. Nesse último caso específico, a preocupação com a institucionalidade,
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considerando a representatividade, era superior ao próprio funcionamento eficiente da
organização. Portanto, em certo sentido, os protestantes brasileiros carregavam a herança
moderna quando chegaram, trazendo a cultura da secularização à americana; e
mantiveram esses traços diante das mudanças culturais que ocorreram durante o século
XX. O olhar desse grupo para a tecnologia e a ciência não considerava os
questionamentos surgidos especialmente no contexto do pós-guerra. O cuidado a ser
tomado era com a preservação da Bíblia como lugar de verdade e, nesse ponto, observase o ressoar de um traço que remete ao cristianismo antigo, medieval, que é a noção de
que a ciência não pode desbancar o lugar de verdade – que antes era da Igreja e, no grupo
estudado, da Bíblia.
Do ponto de vista da herança iconoclasta, observou-se que a substituição era a
operação temida nas relações com o ‘mundo’ apreendidas nos produtos. Belezas naturais,
resultados da inteligência humana e mesmo o sofrimento podem conduzir seja à idolatria
seja a adoração ‘correta’; ao caminho da perdição ou à salvação. O perigo era sempre o
mesmo: a idolatria, fosse em relação à ciência, à imagem ou aos prazeres imorais. A única
possibilidade de não se perder era a subordinação do mundo ao texto sagrado. Talvez por
isso a teologia produzida a partir da realidade, dos acontecimentos do século XX, fosse
perigosa. Ela partia da realidade para o texto, permitia o contexto perguntar à Bíblia, o
que devia soar ao grupo como uma redução da prioridade bíblica.
Apesar dos perigos, a tecnologia e a ciência poderiam ser subjugadas ao texto. E
da mesma forma, a comunicação ficou subordinada à pregação. Assim, eram elementos
percebidos como instrumentos eficientes para estabelecer contato com o mundo. Não é
coincidência, portanto, que o único material encontrado cujo conteúdo não faz remissões
religiosas seja sobre a tecnologia utilizada pela organização.
É inegável, portanto, que o CAVE foi uma tentativa de diálogo entre o
protestantismo e a sociedade naquele momento. Do ponto de vista do quadro teórico
cultural em que as análises realizadas se inseriram, chama a atenção o fato de a tecnologia
e a ciência serem colocadas no lugar de mediação entre o religioso, sagrado, e a sociedade
secular. Em um sentido, isso revela que a religião de fato perdera a capacidade de dizer a
verdade universal. Por outro lado, indica sua disposição em adequar-se à nova realidade.
No entanto, as restrições e desconfianças com esse projeto mostram que o grupo estudado
não se desvinculou de suas heranças, buscando incorporar as novidades no nível
instrumental, sem alterar significativamente suas práticas e sua reflexão.
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Considerando o largo movimento cultural que vai do papel encompassador da
religião às transformações das noções de público e privado, na contemporaneidade, a
hipótese pode ser refinada. A análise realizada indica que a religião – ao menos o grupo
estudado – conseguiu acomodar-se de alguma forma à secularização; e ajustou-se à
separação inicial entre público e privado, e, no caso dos protestantes históricos no Brasil,
inclusive se beneficiando da distinção. Na perspectiva comunicacional, o protestantismo
confunde sua história com a da difusão da escrita e não parece ter enfrentado grandes
dificuldades com a imprensa, o que provavelmente se aplica à realidade brasileira. A
história do grupo mostra ênfase religiosa no texto escrito, lido, ouvido – as traduções da
Bíblia, a alfabetização dos fiéis podem ter sido impulsionadas pela percepção de que a
Escritura é a extensão do divino. A leitura e a escrita são a extensão do homem em direção
a este divino – a atração magnética – que permite religare. Contudo, o grupo parece ter
estagnado nesse momento e foi incapaz de criar novos mecanismos para responder às
questões que confrontavam os valores modernos. Não conseguiu compreender que o
século XX criou a realidade em que “o meio é a mensagem” – em parte, porque a
mensagem não poderia ser outra coisa que não o texto. Então, não era possível perceber
na imagem em movimento, nas dinâmicas próprias à televisão, a possibilidade de
extensão do divino ou do homem em direção a ele. Ao contrário, é possível que tenham
percebido na proliferação de imagens uma afronta ao texto e, portanto, ao Autor do texto.
E também uma interrupção da extensão humana em direção ao texto divino. Os olhos já
não buscam as letras, mas captam imagens, ainda que involuntariamente.
Assim, o protestantismo pode ser visto como um marco nas mudanças culturais
modernas e acompanhou os processos modernizadores, sendo que, no início de sua
inserção no Brasil, foi identificado com as correntes liberais; porém, no decorrer do século
XX e em relação com a realidade nacional, reagiu com fechamento interno e externo às
novidades que lhe chegaram. Apesar da percepção de que a ciência poderia substituir
Deus ser um passo em direção a compreensão cultural e de mudanças de valores sociais,
a reflexão e o diálogo não foram realizados, não pelo CAVE, nos documentos
encontrados. Os novos segmentos religiosos parecem ter percebido as mudanças, as novas
regras, compreendido a multiplicidade – provavelmente não em sentido reflexivo, mas
certamente de forma muito pragmática: lançaram-se à disputa. Pelos limites de tempo e
espaço, a presente pesquisa não alcançou os novos segmentos religiosos. Confirmou-se,
contudo, a expectativa de que o estudo da história traria questões importantes para
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contribuir com a compreensão de dinâmicas sociais que perpassam as relações entre
comunicação e religião e sobre a contemporaneidade.
Em relação ao pressuposto mais abrangente da pesquisa, que discute a tensão entre
fé e razão na cultura ocidental, a pesquisa capta uma tentativa de conciliação, através da
ciência e da tecnologia. No entanto, não se trata da fé mística, mas da fé já afetada pelos
movimentos da razão, portanto, racionalizada e explicativa. Neste sentido, a própria
falência desse projeto conciliador pode apontar para o fato de que ele propunha um tipo
de resposta a uma questão que estava em vias de ser superada – ou já estava de fato
ultrapassada. A presente pesquisa contribuiu, espera-se, com a identificação de tentativas
de inserção nos novos contextos sociais, como a captura do discurso técnico-científico.
No entanto, parece necessária maior profundidade na questão sobre a possibilidade de a
religião no espaço público contemporâneo existir em decorrência de mudanças tanto das
estratégias religiosas quanto da noção de público. Questão essa que deve prosseguir como
guia de estudos posteriores.
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RECURSOS PARA A EVANGELIZAÇÃO. CAVE. Impresso de divulgação [folder]. 2p. s/d.
RELATÓRIO do Diretor Executivo à Assembleia Geral. Campinas: 5 de março de 1958.
CENTRO AUDIO-VISUAL EVANGÉLICO. Impresso (datilografado).9p.
RELATÓRIO sobre o Estado da Liquidação. São Paulo: 8 de fevereiro de 1973. Impresso. 3p.
RELATÓRIO do Secretário Geral à Assembleia Geral. Campinas: 25 de fevereiro de 1960.
CENTRO AUDIO-VISUAL EVANGÉLICO. Impresso. 10p.
RELATÓRIO do Secretário Geral à Assembleia Geral. Campinas: 10 de abril de 1964. CENTRO
AUDIO-VISUAL EVANGÉLICO. Impresso. 10p.
RELATÓRIO do Secretário Geral à Assembleia Geral. Campinas: 5 de março de 1965. CENTRO
AUDIO-VISUAL EVANGÉLICO. Impresso. 10p.
THIS IS CAVE (projection script). CAVE. Roteiro impresso de filme fixo. 6p. s/d.
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Apêndice A – Produtos CAVE: filmes fixos33 – PARTE 1

No. Diafilme TÍTULO

Diafilme Slides Quadros Imagens

Os Alunos da Escola Dominical
A AMBIÇÃO DE TIBICO
ANA DE AVA
AREIA NO MOTOR (problema do álcool)
A ARTE DE PESCAR ALMAS
ÁRVORES E FLORES DO BRASIL
AVENTURAS DE LIVINGSTONE
O BANDEIRINHA
O BOM PARDAL
O BOM PASTOR
Bom Samaritano
O CAMINHO
CARLITO
CHAPEUZINHO VERMELHO

MOCIDADE E
EVANGELIZAÇÃO
Treinamento de Lideres da ED
/ Escola Dominical
CRIANÇAS
Edificação / Missões
Escolas, lgreja / Alcoolismo
s/i
ESCOLA, IGREJA
MISSÕES
Crianças (7-14 anos)
CRIANÇAS
Edificação
s/i
Evangelização
Crianças (8-12 anos)
CRIANÇAS

123

O COELHO BOLOTA

Escolas, Igreja / crianças

0

0

34

19

47

CONHECER PARA ENSINAR

ESCOLA DOMINICAL

1

0

44

0

304
108
W-13
103
69
14
128
W-1
87
W-14
10
8
57
46
36

33

USO/ aplicação

ALÉM DO SISTEMA SOLAR

0

0

s/i

6

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
2
2
15
0
0
0
0
0
0
0
0

56
37
39
52
59
25
43
22
39
20
68
42
22
21

42
48
36
46
43
0
11
16
35
0
0
6
16
14

Data de
Produção

COLEÇÃO
EXPLORAÇÃO DO
ESPAÇO
O ENSINO
EFICIENTE
AVULSO
AVULSO
AVULSO
s/i
AVULSO
AVULSO
AVULSO
AVULSO
s/i
s/i
AVULSO
AVULSO
AVULSO
AVULSO
O ENSINO
EFICIENTE

DOCS
PRODUÇÃO

s/i

sim

s/i
s/i
1963 a 1966
1965
s/i
1963 - 1964
s/i
1961
s/i
s/i
s/i
s/i
1961
s/i
16/04/1963
(fotografado)

não
sim
sim
sim
não
sim
não
não
não
não
s/i
não
sim
não

s/i

sim

sim

Tabela elaborada pela autora, Priscila Vieira e Souza e pelo pesquisador Marcus Vinicius Araújo Batista de Matos, em novembro e dezembro de 2012, no Centro de Memória
Metodista, São Bernardo do Campo, SP. Resultado da organização dos documentos do CAVE referentes a produtos.
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No. Diafilme TÍTULO
135
A CONVERSÃO DE PERGENTINO
96
30
72
80

A CORUJINHA MENTIROSA
E CRESCIA EM ESTATURA
DAVI E GOLIAS
DE ONDE ME VIRÁ O SOCORRO

Escolas, Igreja
EDIFICAÇÃO - E.D.
Crianças (7-12 anos)
ASS. SOCIAL

Diafilme Slides Quadros Imagens
COLEÇÃO
0
41
45
2
s/i
Didático-infantil /
0
35
37
28
Avulso
1
0
35
1
AVULSO
0
0
21
15
s/i
0
0
48
48
AVULSO

13
101
81

DEUS É ESPÍRITO
ÉFESO ANTIGO NOS DIAS ATUAIS
A ENCHENTE

CRIANÇAS / (8 -12 anos)
Estudo bíblico
Crianças(7-14 anos)

1
0
0

36
22
0

55
25
18

0
0
10

Treinamento de Lideres da ED
Evangelização
Evangelização / Dia-do-índio
Evangelização

0
0
0
1

0
0
82
0

52
55
74
69

Crianças (5-11 anoo)
s/i

0
0

0
0

s/i
s/i
CRIANÇAS
Evangelização
EDIFICAÇÃO

0
1
0
0
0

s/n
6
70
38
48

A Escola (Dominical) que mudou de
Nome
FÉ EM JESUS
O FEITICEIRO
O Filho Pródigo
HISTORIAS DA BÍBLIA PARA OS
PEQUENINOS, NS 2: Abraão e o Sacrifício
de Isaque
HISTÓRIA DO ÍNDIO TIMBÍ-ASSU
HISTÓRIA DO PROTESTANTISMO NO
BRASIL
O HOSPEDE DIVINO
O HÓSPEDE DE PEDRINHO
JESUS, O SALVADOR
JONAS, O MISSIONÁRIO

109
111

A Lição da Escola Dominical
A LIÇÃO DO JOCA

106
40
95
3

34
s/n

USO/ aplicação
Evangelização

Treinamento de Líderes da ED 0
Escolas, Igreja / Crianças
0

Data de
Produção
s/i

DOCS
PRODUÇÃO
sim

s/i
s/i
s/i
s/i

não
sim
não
não

24/02/1956 (?) não
s/i
sim
s/i
não

47
20
2
22

AVULSO
AVULSO
AVULSO
O Ensino
Eficiente. (1a
parte, 1a série)
AVULSO
AVULSO
AVULSO

s/i
s/i
1964
s/i

não
não
sim
não

26
s/i

0
6

s/i
s/i

s/i
s/i

não
não

0
0
0
15
6

s/i
45
18
48
22

41
0
10
18
19

s/i (1980?)
s/i
s/i
s/i
s/i

não
não
não
não
não

0
1

57
28

41
14

s/i
s/i
AVULSO
AVULSO
AVULSO
O Ensino
Eficiente (4a
parte, 1a série)
AVULSO

s/i
s/i

não
não
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No. Diafilme TÍTULO
16
LIÇÕES DO COPO

22
100
85
18
W-12
f

LIÇÕES DA BALANÇA
O LIVRO DOS SÉCULOS
A LUZ DO MUNDO
MARAVILHAS DO AMOR DE DEUS
MARAVILHAS DE DEUS
O METODO DE DEUS

125
61
78

MICO E OS URUBUS
A MOEDINHA FALANTE
NÃO MATARÁS

97

NATAL NA FLORESTA

64
36
45

NOITE FELIZ
A NOSSA FAMÍLIA
O NOSSO DOUTOR

107
50
54

Os Obreiros da Escola Dominical
A OFERTA PERFEITA
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO AUDIOVISUAL

9

O OUTRO MAGO

25

A OVELHA PERDIDA

USO/ aplicação
s/i

Mocidade
Evangelização, Dia da Bíblia /
Dia da bíblia
Edificação
s/i
EVANGELI ZAÇÃO
s/i
Adolescentes, Igreja /
CRIANÇAS
CRIANÇAS
Edificação (E.D.)/ Adultos
Escolas, Igreja / Natal,
crianças
Natal, Escola Dominical. /
Natal
CRIANÇAS
CRIANÇAS

Diafilme Slides Quadros Imagens
COLEÇÃO
1
0
70
0
s/i
Oito gravuras
(fotos e
0
14
63
8
recortes).

Data de
Produção
s/i

DOCS
PRODUÇÃO
Não

s/i

Não

0
0
1
0
0

3
13
0
0
0

51
66
68
41
62

20
63
0
47
39

AVULSO
AVULSO
s/i
AVULSO
s/i

s/i
s/i
s/i
s/i
s/i

não
sim
não
não
não

0
0
0

0
0
0

28
s/i
39

13
39
26

1963
s/i

sim
não
não

0

0

22

17

AVULSO
AVULSO
AVULSO
Didático-infantil/
Avulso

s/i

não

0
0
0

5
0
0

32
36
18

55
12
9

1962
s/i
s/i

não
não
não

Treinamento de Lideres da ED 0
Edificação
0

1
5

56
38

47
14

AVULSO
AVULSO
AVULSO
O Ensino
Eficiente (1a
série, parte 2)
s/i

s/i
s/i

não

s/i
Eccola Dominical, Natal /
Natal
E.D. e Evangelização
.../Evangelização

0

0

63

40

s/i

s/i

não

1

0

44

0

AVULSO

s/i

não

0

0

46

6

AVULSO

s/i

não
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No. Diafilme
66
42
4
60
7
35

110
21
58
75
115
w-15
w-16
w-17
w-18
5
112
59
98
11
133
s/i
102
2
53
1
131

TÍTULO
O PACOTE
A PARÁBOLA DC SEMEADOR
PARABOLAS QUE JESUS CONTOU
O PEQUENO MOISÉS
O PEREGRINO
A PONTE DE DEUS

USO/ aplicação
CRIANÇAS
Evangelização e E.D.
s/i
Crianças (5-11 anos)
EDIFICAÇÃO
Evangelização

Diafilme
0
0
1
0
1
0

Slides
0
0
0
0
0
23

Quadros
23
60
40
20
43
40

Imagens
17
29
0
14
0
6

O Preparo do Professor
O PRESENTE PARA JESUS
PORQUE DELES É O REINO
QUAL É O SEU DEUS?
QUERENDO MORRER ACHEI A VIDA
Relações Humanas no trabalho - 1a parte
Relações Humanas no trabalho - 2a parte
Relações Humanas no trabalho - 3a parte
Relações Humanas no trabalho - 4a parte
O Salmo 23
A SANTA CEIA
A SANTIFICAÇÃO
SÊ FIEL
AS SEMENTINHAS QUE CRESCERAM
O SONHO DE CLOTILDE
This is CAVE
TOMI E O GAVIÃO
As três regras da boa escolha
E UMA CRIANÇA OS GUIARÁ
O USO EFICIENTE DO FILME FIXO
VASOS DE BÊNÇÃOS

Treinamento de Lideres da ED
/ Escola Dominical
Natal e Evangelização / Natal
TREINAMENTO - E.D.
Evangelização
EVANGELIZAÇAO
s/i
s/i
s/i
s/i
EDIFICAÇÃO
Igreja / Estudo bíblico
Edificação
Edificação
CRIANÇAS / (8-12 anos)
Escolas, Igreja / Crianças
Captação de recursos
Escolas, Igreja / crianças
s/i
TREINAMENTO - E.D.
TREINAMENTO
Edificação / Estudo bíblico

0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
1
11
0
0
0
0
0
2
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69
60
43
51
s/i
33
37
38
41
17
28
59
24
25
29
56
27
67
44
37
23

60
0
0
46
0
0
0
0
0
13
18
5
2
19
0
0
20
0
0
0
1

COLEÇÃO
AVULSO
s/i
s/i
AVULSO
AVULSO
AVULSO
O Ensino
Eficiente (5a
parte, 1a série)
AVULSO
AVULSO
AVULSO
AVULSO
s/i
s/i
s/i
s/i
AVULSO
AVULSO
s/i
Avulso
AVULSO
Avulso
s/i
Avulso
s/i
AVULSO
AVULSO
AVULSO

Data de
Produção
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i

DOCS
PRODUÇÃO
não
não
não
não
não
não

s/i
s/i
s/i
1962
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
1966
s/i
s/i
s/i
1963-1964
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
1963-1964

não
não
não
não
sim
não
não
não
não
sim
sim
não
sim
não
sim
não
não
não
não
não
sim
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No. Diafilme TÍTULO
s/i
A VIDA DE MOISÉS (coleção)

s/i

Diafilme Slides Quadros Imagens
COLEÇÃO
0
0
o
42
s/i

s/i

DOCS
PRODUÇÃO
s/i

USO/ aplicação

Data de
Produção

2013

O Nenê Achado

Estudo Bíblico / ED

0

0

26

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2014

Moisés Foge

Estudo Bíblico / ED

0

0

23

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2015

A Sarça Ardente

Estudo Bíblico / ED

0

0

25

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2016

O Êxodo

Estudo Bíblico / ED

0

0

28

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2017

Os Dez Mandamentos

Estudo Bíblico / ED

0

0

36

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2018

O Tabernáculo

Estudo Bíblico / ED

0

0

34

0

A Vida de Moisés

1965

sim

2019

A Morte

Estudo Bíblico / ED

0

0

29

0

1965

sim

73

Parte 1- A CONVERSÃO

Estudo Bíblico

0

0

29

1

s/i

não

88

Parte 2- A PRIMEIRA VIAGEM
Parte 3- A SEGUNDA VIAGEM
MISSIONÁRIA
Parte 4- A TERCEIRA VIAGEM
MISSIONÁRIA

Estudo Bíblico

0

0

39

0

s/i

não

Estudo Bíblico

0

0

36

0

s/i

não

Estudo Bíblico

0

0

37

0

s/i

não

Parte 5- ACUSAÇÃO E JULGAMENTO
Parte 6- VIAGEM A ROMA (Naufrágio e
prisão)
VITORIA SOBRE A MORTE

Estudo Bíblico

0

0

42

0

1962

sim

Estudo Bíblico
s/i

0
0

0
0

42
11

0
5

A Vida de Moisés
A Vida de S.
Paulo
A Vida de S.
Paulo
A Vida de S.
Paulo
A Vida de S.
Paulo
A Vida de S.
Paulo
A Vida de S.
Paulo
s/i

1962
s/i

sim
não

20

361

90
91
105
118
124

TOTAL

1435
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Apêndice B – Produtos CAVE: filmes fixos – PARTE 2
No.
Diafilme

TÍTULO

SÉRIE (preço) Catálogos

Comentário/ Texto

Produção/ Direção

Desenho

Fotografia Digitalizado

304

ALÉM DO SISTEMA SOLAR

Y

1983

sim

s/i

s/i

s

não

108

Os Alunos da Escola Dominical

Y

1970, 1983

não

s/i

s/i

não

A AMBIÇÃO DE TIBICO

s/i

1983

sim. Celso Wolf

Celso Wolf

s/i
Waldimir Luiz
Rios Junior

s/i

sim

103

ANA DE AVA

Y

1970, 1983

s/i

s/i

s/i

sim

69
14
128

AREIA NO MOTOR (problema do
álcool)
A ARTE DE PESCAR ALMAS
ÁRVORES E FLORES DO BRASIL

Y
s/i
Y

1970, 1983
s/i
s/i

sim. Nair
baseado em folheto
do Rev. Charles W.
Clay
sim
sim

s/i
Celso Wolf
s/i

Alcídio (?)
s/i
s/i

s/i
s/i
s/i

sim
sim
sim

W-1

W-13

AVENTURAS DE LIVINGSTONE

s/i

1983

sim

Produções Wolf

s/i

s/i

não

87

O BANDEIRINHA

Y

1970, 1983

sim

s/i

Sergio

não

W-14
10
8
57

O BOM PARDAL
O BOM PASTOR
Bom Samaritano
O CAMINHO

s/i
X
s/i
Y

1983
1970
s/i
1970, 1983

sim. Celso Wolf
sim
sim
sim

Celso Wolf
s/i
s/i
Celso Wolf

s/i
Rios Junior e
Vila
s/i
s/i
s/i

s/i
s/i
s/i
s/i

sim
sim
sim
sim

46
36

CARLITO
CHAPEUZINHO VERMELHO

Y
Y/C

1970, 1983
1983

sim
sim

s/i
s/i

O. Miranda
Alcídio

Sergio
s/i

sim
sim

123

O COELHO BOLOTA

Y

1970, 1983

sim

s/i

s/i

Sergio

sim
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No.
Diafilme

TÍTULO

SÉRIE (preço) Catálogos

Produção/ Direção

Desenho

JUGEC

Renato Canini

s/i

sim

1970, 1983

sim

s/i

s/i

s/i

Sim

CONHECER PARA ENSINAR

135

A CONVERSÃO DE PERGENTINO

96

A CORUJINHA MENTIROSA

Y

1970, 1983

sim. Brasilio Carlos

s/i

Brasilio Carlos

s/i

Sim

30
72

E CRESCIA EM ESTATURA
DAVI E GOLIAS

s/i
Y

1983
1970

Zeni de Lima Soares
sim

JUGEC
s/i

Renato Canini
s/i

s/i
Sergio

Sim
não

80

DE ONDE ME VIRÁ O SOCORRO

s/i

1983

Lydia dos Santos

s/i

Phyllis Reily

s/i

Sim

13

DEUS É ESPÍRITO

Y

1970, 1983

sim

Celso Wolf

s/i

s/i

Sim

101
81

Y
Y

1970, 1983
1970, 1983

sim
sim

s/i
s/i

s/i
s/i

s/i

Sim
não

106

ÉFESO ANTIGO NOS DIAS ATUAIS
A ENCHENTE
A Escola (Dominical) que mudou de
Nome

Y

1970, 1983

sim

s/i

s/i

Não

40

FÉ EM JESUS

X

1970, 1983

sim

s/i

Não

95

O FEITICEIRO

Y

1970, 1983

sim

Celso Wolf
Em colaboraçao
com a Cruzada de
Evangelização
Mundial e Asas do
Socorro.

s/i
Oswaldo
Miranda

s/i

Sim

3

O Filho Pródigo
HISTORIAS DA BÍBLIA PARA OS
PEQUENINOS, NS 2: Abraão e o
Sacrifício de Isaque

s/i

1983

sim

Celso Wolf

s/i
Alcídio M. da
Quinta

s/i

Sim

X

1970

Celso Wolf

s/i

s/i

não

HISTÓRIA DO ÍNDIO TIMBÍ-ASSU
HISTÓRIA DO PROTESTANTISMO
NO BRASIL

s/i

não há

sim
sim (rascunho)
Marysa Corrêa
Quinam

s/i

s/i

s/i

Sim

s/i

não há

não

s/i

s/i

s/i

Sim

s/n
s/n

1983

Fotografia Digitalizado

47

34

s/i

Comentário/ Texto
sim. Ana Maria
Lauletta

355

No.
Diafilme

Comentário/ Texto

Produção/ Direção

Desenho

Fotografia Digitalizado

6
70

O HOSPEDE DIVINO
O HÓSPEDE DE PEDRINHO

s/i
s/i

não há
1983

sim
sim

Celso Wolf
s/i

Celso Wolf
s/i

Sim
não

38

JESUS, O SALVADOR

X

1970, 1983

sim

Celso Wolf

s/i
s/i
Oswaldo
Miranda

s/i

não

48

JONAS, O MISSIONÁRIO

s/i

1983

Celso Wolf

s/i

Paulo Campos

s/i

não

109

A Lição da Escola Dominical

Y

1970, 1983

não

s/i

s/i

s/i

não

111
16
22

A LIÇÃO DO JOCA
LIÇÕES DO COPO
LIÇÕES DA BALANÇA

Y
s/i
X

1970, 1983
não há
1970

sim (rascunho)
sim
sim

s/i
s/i
s/i

s/i
s/i
s/i

não
sim
não

100

O LIVRO DOS SÉCULOS

Y

1970, 1983

sim

Alcídio M. da Quinta

s/i
s/i
s/i
Alcídio e
Sérgio
Bianconi

não

A LUZ DO MUNDO
MARAVILHAS DO AMOR DE DEUS
MARAVILHAS DE DEUS
O METODO DE DEUS

Y
s/i
s/i
s/i

1970, 1983
não há
1983
não há

sim
sim
sim
sim

Celso Wolf
Celso Wolf
Celso Wolf
s/i

s/i
s/i
s/i
s/i

sim
Sim
Sim
Sim

125
61

MICO E OS URUBUS
A MOEDINHA FALANTE

Y
s/i

1970, 1983
1983

sim
não

s/i
Celso Wolf

Sergio
s/i

Sim
Não

78

NÃO MATARÁS

Y

1970, 1983

sim

Celso Wolf

s/i
Villa
Alcídio M. da
Quinta

s/i

Não

97
64
36
45

NATAL NA FLORESTA
NOITE FELIZ
A NOSSA FAMÍLIA
O NOSSO DOUTOR

Y
Y
s/i
s/i

1970, 1983
1970, 1980
1983
1983

Alcídio M. da Quinta
sim
sim
sim

Alcídio M. da Quinta
s/i
s/i
s/i

Alcídio M. da
Quinta
s/i
s/i
s/i

s/i
s/i
s/i
s/i

Não
Não
não
Não

107

Os Obreiros da Escola Dominical

Y

1970, 1983

não

s/i

s/i

s/i

Não

50

A OFERTA PERFEITA

X

1970

sim

s/i

s/i

s/i

Não

85
18
W-12
f

TÍTULO

SÉRIE (preço) Catálogos

Alcídio M. da
Quinta
Alcídio M. da
Quinta
s/i
s/i
s/i

356

No.
Diafilme
54

TÍTULO
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
AUDIO-VISUAL

s/i

não há

sim

s/i

s/i

s/i

Sim

9
25

O OUTRO MAGO
A OVELHA PERDIDA

Y
Y

1970, 1983
1970, 1983

sim
sim

s/i
s/i

s/i
s/i

s/i
s/i

Sim
Não

66

O PACOTE

s/i

1983

sim (rascunho)

s/i

O. Miranda

s/i

Não

42
4

A PARÁBOLA DC SEMEADOR
PARABOLAS QUE JESUS CONTOU

X
s/i

1970
não há

Celso Wolf
sim

Celso Wolf
s/i

Oswaldo
Miranda
s/i

s/i
s/i

Não
Sim

60
7

O PEQUENO MOISÉS
O PEREGRINO

Y
s/i

1970, 1983
1983

sim
sim

s/i
s/i

s/i
s/i

s/i
s/i

Não
Sim

35

A PONTE DE DEUS

X

1970, 1983

sim

s/i

s/i

s/i

Sim

110

O Preparo do Professor

Y

1970, 1983

sim

s/i

s/i

Sim

21

O PRESENTE PARA JESUS

Y

1970, 1983

sim

Celso Wolf

s/i
Westminster
Press

s/i

Sim

58

PORQUE DELES É O REINO

s/i

1983

Zeni de Lima Soares

CAVE/JUGEC

Renato Canini

s/i

Sim

75
115

Y

1970, 1983
1983

sim
sim

s/i

s/i

Sergio

Não
Não

s/i

não há

Celso Wolf

Celso Wolf

Rios Junior

s/i

Não

s/i

não há

Celso Wolf

Celso Wolf

Rios Junior

s/i

não

s/i

não há

Celso Wolf

Celso Wolf

Rios Junior

s/i

não

w-18

QUAL É O SEU DEUS?
QUERENDO MORRER ACHEI A VIDA
Relações Humanas no trabalho - 1a
parte
Relações Humanas no trabalho - 2a
parte
Relações Humanas no trabalho - 3a
parte
Relações Humanas no trabalho - 4a
parte

s/i

não há

Celso Wolf

Celso Wolf

Rios Junior

s/i

não

5
112

O Salmo 23
A SANTA CEIA

s/i
Y

1983
1970, 1983

sim
sim (rascunho)

s/i
s/i

Cyro Del Nero
s/i

s/i
Sergio

Sim
Sim

w-15
w-16
w-17

SÉRIE (preço) Catálogos

Comentário/ Texto

Produção/ Direção

Desenho

Fotografia Digitalizado
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No.
Diafilme
TÍTULO
59
A SANTIFICAÇÃO

Y

1970, 1983

Daniel Medeiros

s/i

11

SÊ FIEL
AS SEMENTINHAS QUE
CRESCERAM

Desenho
s/i
Alcídio M. da
Quinta

Y

1970, 1983

Sim

s/i

133
s/i

O SONHO DE CLOTILDE
This is CAVE

Y
s/i

1970, 1983
não há

Brasílio Carlos
Sim

s/i
s/i

102
2
53

TOMI E O GAVIÃO
As três regras da boa escolha
E UMA CRIANÇA OS GUIARÁ

Y
s/i
s/i

1970, 1983
não há
1983

Alcídio M. da Quinta
Sim
Zeni de Lima Soares

1
131
s/i

O USO EFICIENTE DO FILME FIXO
VASOS DE BÊNÇÃOS
A VIDA DE MOISÉS (coleção)

C
Y
s/i

1983
1970, 1983
s/i

2013

O Nenê Achado

Z

2014

Moisés Foge

2015

98

SÉRIE (preço) Catálogos
Y
1970

Comentário/ Texto
sim

Produção/ Direção
Celso Wolf

Fotografia Digitalizado
s/i
Não
s/i

Sim

s/i

s/i

sim

s/i
s/i

sim
sim

s/i
s/i
JUGEC

Brasílio Carlos
s/i
Alcídio M. da
Quinta
s/i
Renato Canini

Sergio
s/i
s/i

não
sim
sim

sim
Maria Lucia Ribeiro
s/i

s/i
s/i
s/i

Celso Wolf
Isomar
s/i

Celso Wolf
s/i
s/i

sim
não
não

1970, 1983

não

s/i

s/i

s/i

não

Z

1970, 1984

não

s/i

s/i

s/i

não

A Sarça Ardente

Z

1970, 1985

não

s/i

s/i

s/i

não

2016

O Êxodo

Z

1970, 1986

não

s/i

s/i

s/i

não

2017

Os Dez Mandamentos

Z

1970, 1987

não

s/i

s/i

s/i

não

2018

O Tabernáculo

Z

1970, 1988

não

s/i

s/i

s/i

não

2019

A Morte

Z

1970, 1989

não

s/i

s/i

não

73

Parte 1- A CONVERSÃO

Y

1970, 1984

sim

Celso Wolf

s/i
Alcídio M. da
Quinta

s/i

não

88

Parte 2- A PRIMEIRA VIAGEM
Parte 3- A SEGUNDA VIAGEM
MISSIONÁRIA

Y

1970, 1985

sim

s/i

s/i

não

Y

1970, 1986

sim

Celso Wolf

s/i
Alcídio M. da
Quinta

s/i

não

90

358

No.
Diafilme
91
105
118
124

TÍTULO
Parte 4- A TERCEIRA VIAGEM
MISSIONÁRIA
Parte 5- ACUSAÇÃO E
JULGAMENTO
Parte 6- VIAGEM A ROMA
(Naufrágio e prisão)
VITORIA SOBRE A MORTE

SÉRIE (preço) Catálogos

Comentário/ Texto

Produção/ Direção

Desenho

Fotografia Digitalizado

Y

1970, 1987

sim

Celso Wolf

Alcídio M. da
Quinta

s/i

não

Y

1970, 1988

sim

s/i

s/i

s/i

não

Y
s/i

1970, 1989
não há

não
sim (rascunho)

s/i
s/i

s/i
s/i

s/i
s/i

não
não

