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DOCÊNCIAS EM CONFLITO
nas disposições religiosas da passagem do milênio
Jadir de Morais Pessoa (UFG)


Não são os pobres que estão enfrentando dificuldades para romper as cadeias de seu cativeiro político, ideológico e, também, espiritual. São os políticos, os intelectuais, os missionários da emancipação, isto é, os grupos de mediação, que não estão conseguindo interpretar essas transformações, por insuficiência de seus esquemas teóricos e por dogmatismo de suas orientações políticas.
(MARTINS, 1989, p.14-5).


Introdução

O conto Benzedor de Cobras, de Bariani Ortêncio (2000), como indica o título, evoca o benzedor de cobras, um personagem importante no imaginário sertanejo do Brasil Central, mas que saía do imaginário e ganhava vida e nomes muito concretos entre os trabalhadores dos sítios e fazendas, marcados pela herança mágico-religiosa deixada pelo caipira paulista, na sobra das bandeiras. Ver: Antonio Candido. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades1979, p. 79; 169. Algumas poucas e esparsas ocorrências desse tipo social, ainda me autorizariam a mudar a conjugação verbal, do pretérito imperfeito para o indicativo presente. Mas, sem dúvida, a importância desse tipo social era bem maior antes da década de 1980, quando atendimento médico e aplicações de soro eram ainda menos acessíveis.
O personagem do conto em foco é Chico Benzedor. Esteve à beira da morte nas mãos dos jagunços de um coronel, que o acusava de ter infestado de cobras a sua fazenda, quando da benzeção de uma fazenda limítrofe. Chico em apuros, vai chamando as cobras, cada qual mais venenosa, para dentro do salão do coronel, deixando-o transtornado com as suas ameaças. Alisando o dorso de cada uma com a mão as despacha para longe, mas, sempre dizendo que se suas exigências não forem cumpridas – a gratificação pelo trabalho e a ida dos capangas à venda do vilarejo para desfazerem o mal entendido da sua captura – elas voltarão e o carapina da região, conhecido fazedor de caixões, terá muito serviço por aqueles dias. As exigências foram prontamente atendidas pelo coronel.
Eis pois, dois sistemas de poder em confronto: um, engendrado pela lógica política e econômica do mandonismo local, muito própria da República Velha e conjunturas subseqüentes e o outro, que poderíamos chamar de um poder popular, construído pelo imaginário religioso sertanejo, em meio à aceitação e reconhecimento coletivos quanto ao carisma de alguns membros – masculinos ou femininos – das comunidades rurais carentes e isoladas. Mas não é só isso. Estão em jogo também duas categorias de docência: uma que garante e difunde a continuidade do poder pelo controle sobre a vida e a morte dos trabalhadores da gleba, pelas mortes encomendadas e divulgadas, pelas barganhas políticas etc; a outra, que ensina tanto aos pobres quanto aos ricos que a continuidade da vida não passa pela exploração do trabalho dos outros, nem pela fraude nas eleições, mas por uma vida muito mais solidária entre os seres humanos e por uma relação amorosa, muito mais ampla, com as plantas, com os animais e com os mistérios sobrenaturais que permeiam a nossa existência.
Esta é, entre tantas outras possíveis, a perspectiva do olhar do presente exercício de compreensão das tendências religiosas mais salientes da passagem de século. A postura mais correta para um comprometimento pastoral, principalmente se se pretende pensá-la nos termos de uma educação popular, é, ao meu ver, o conhecimento, a compreensão do que se passa no campo religioso. Por isso a contribuição que imagino estar oferecendo, é no sentido metodológico, de indicações de pesquisa. A defesa de posições, as estratégias de eliminação de supostos inimigos, além de serem de eficácia duvidosa, nada acrescentam à bagagem de aprimoramento da convivência humana no planeta. Ou seja, as disposições e as adesões religiosas, por mais que nos pareçam absurdas e perturbadas pela convulsiva transição em que vivemos, têm muito a nos ensinar.
Compreender tais ensinamentos, entretanto, supõe a utilização de algumas ferramentas teóricas. A mera contemplação dos fatos pode ser enganosa. E é bom começar pelo próprio título da reflexão. Confesso que tive a tentação de assinalar pedagogias em conflito. Parecia ser um título mais sonoro, com mais ritmo. Mas seria um título equivocado. A pedagogia diz respeito a teorias sobre as ações educativas, uma reflexão sobre elas, em fim, maneiras diferentes de se conceber a educação. Formulação conhecida e aplicada desde o nascedouro da sociologia, especialmente quando se interessa pela educação. Ver sobre isso o capítulo II da obra clássica de Émile Durkheim, Educação e sociologia. 9.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1973. O que estou querendo observar é a ação educativa manifesta nas disposições e adesões religiosas e não as teorias sobre maneiras de ensinar, que muitas instituições religiosas até fazem, mas não são o objeto da presente reflexão. Daí o emprego do termo docência, significando que no próprio ato da adesão a uma determinada crença, sobretudo quando se trata de uma tendência dominante, as pessoas estão emitindo uma explicação, uma compreensão de mundo – um ensinamento, portanto.

Transformações, também no campo religioso

Em uma dessas noites recentes, como milhões de brasileiros, por força do ofício noturno, por insônia ou por conservarem mesmo um hábito, rodava o ponteiro do radinho de cabeceira de uma lado para outro, até que parei em uma emissão bastante previsível para os tempos atuais desse ainda importante meio de comunicação popular. Uma mulher, casada, narrava ao locutor seu drama conjugal, dizendo que já não agüentava mais a ausência do marido todas as noites. Bem que gostaria de ser mulher para ele mas todas as noites ela ia dormir às duas horas da manhã, ainda sem a chegada do marido. Estava pensando que o caminho seria mesmo a separação. Terminava sua narração pedindo um conselho ao locutor – um pastor de uma determinada denominação religiosa. E ele, de bate-pronto, já foi fazendo a interpretação: seu problema não é falta de amor. Você ama o seu marido e ele ama você. O problema é que você está com um encosto. É só retirá-lo e seu marido não vai beber mais e você vai olhá-lo com outros olhos. Para isso você venha participar de nossa corrente de bênçãos.
Provavelmente raríssimos momentos do cotidiano de vida e de carecimentos da população brasileira sejam marcados por tantas certezas e respostas tão prontas e seguras, após uma narrativa de um drama pessoal, que levou menos de um minuto a ser feita, e sob a mediação de um fio telefônico. Mas essa não é a única novidade e importância da cena impressionista – pela via da audição e não da visão. Além do próprio veículo de comunicação em questão, é instigante também a combinação tão explícita de dois universos religiosos – o pentecostal e o mediúnico – em que, para que um seja negado ele precisa ser primeiro afirmado, tornado sujeito, ação concreta.
Pois bem! As manifestações religiosas desses tempos de rápidas transformações incorporam as diferenças religiosas, incorporam a conflitividade própria do social, em fim, são marcadas por todos esses aspectos. Mas o oposto também é verdadeiro. Toda essa mistura e essa velocidade com que os dramas pessoais são processados e classificados segundo os códigos institucionais da crença, também marca o nosso tempo. É assim que emprego a idéia de cultura na presente reflexão – não exatamente como um tema a ser dissertado, nem mesmo enquadrando-me em um conceito, pinçado entre as dezenas de acepções possíveis. A cultura é essa via de mão dupla – cada indivíduo, cada grupo social é afetado pela dinâmica da história da qual faz parte, mas, ao mesmo tempo, afeta significativamente essa mesma história.
Nesse sentido, o fato corriqueiro acima mencionado chama primeiro nossa atenção para a base social e econômica do angustiante cotidiano de milhões de pessoas. Entre os balanços realísticos do século XX está o de ter passado para a história como o século da bomba atômica e da faxina étnica. Mas está também o de ter se tornado, no mundo todo, o século dos antidepressivos (Pessoa, 2001, p. 373). Especificamente no Brasil, quanto mais se privatizam empresas estatais, com a justificativa da necessidade de investimentos em setores essenciais, mais decaem os indicadores sociais relativos à saúde, segurança pública, educação, segurança alimentar. O Governo Federal vem há anos evitando reeditar o chamado mapa da fome de 1993 (IPEA), pois, naquela ocasião já eram 32 milhões de brasileiros vivendo na fome e na miséria. Pesquisas recentes têm mostrado que se ele fosse reeditado, algo em torno de 58 milhões seria assinalado. Para Francisco Meneses (IBASE), a causa fundamental da insegurança alimentar é a falta de condições de acesso aos alimentos produzidos. O aumento de produtividade e de produção é insuficiente. Segundo o autor, a segurança alimentar e nutricional significa garantir, a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. Ver: Francisco Meneses, Conceito, características e políticas governamentais (www.ibase.org.br). Sabe-se, por exemplo, que hoje o número de trabalhadores empregados na segurança privada é superior aos efetivos do setor público, nas polícias.
Esse decréscimo de qualidade de vida para milhões de pessoas, ao lado dos requintes consumistas sempre possíveis aos poucos que detêm a maior parte da renda e dos benefícios do desenvolvimento econômico, é um fator importante na busca de compreensão das mudanças religiosas da passagem de século e de milênio. Mas a ele se somam também o avanço das comunicações em tempo real e a concretização da racionalidade científica da era moderna e contemporânea. A era da ciência é, por sua própria natureza, a era do desencantamento do mundo, da corrida desenfreada por resultados práticos e imediatos. Não há como negligenciar esse componente nas disposições e adesões religiosas da passagem de milênio. Nessa perspectiva, não só o crescimento estatístico, mas também a agressividade midiática dos neopentecostais, é, de longe, a principal novidade religiosa do período. Mas há outros ingredientes igualmente importantes nas modificações do campo religioso, lembrando-me de Bourdieu (1989). Há igualmente mudanças profundas no campo católico, além do surgimento de concepções mais cósmicas e energéticas, que também são expressas em termos religiosos. Faço a seguir alguns destaques quanto a essas modificações.
No sub-campo católico (Pessoa, 2001) há, no mínimo, três situações interessantes a se observar: uma acentuada ascensão da Renovação Carismática, uma ligeira recuperação do catolicismo popular e um sensível declínio do catolicismo das CEBs ou Igeja Popular.
A Renovação Carismática – segmento católico mais arrojado na abertura ao mundo moderno (Pessoa, 2001, p. 365) – sempre demonstrou ativo poder de modernização, não apenas do discurso religioso como também da capacidade organizativa da vida ritual e ministerial da Igreja. Tendo chegado ao Brasil nos anos 70 como um movimento destinado à dinamização da vida espiritual dos católicos, ao fim de duas décadas de atuação a RCC já passava a assumir postos e funções estratégicas no catolicismo brasileiro, como o setor de comunicação, a formação seminarística e a vida litúrgica das paróquias e até de dioceses inteiras. Mesmo em dioceses nas quais a RCC teve que amargar um período de clara clandestinidade – décadas de 1970 e 1980 – a recuperação na década de 1990 foi ampla e rápida. Em muitos municípios das antigas dioceses mais progressistas, os carismáticos não apenas passaram a controlar a maioria dos serviços paroquiais, como impuseram um estilo orante, incluindo cânticos, aclamações e gestos, que impregnou milhares de católicos, inclusive no meio rural.
O capital não gosta de fronteiras. Também não quer ter pátria. Quer ter o mundo inteiro como mercado, como espaço para obtenção de lucros. Para que o capital alcance esse fim, caem governos e sobem governos, desaparecem empresas e surgem outras. Nesse redemoinho todo, o que pensar das nossas tradições populares, especialmente das tradições religiosas? Congadas, folias de Reis e do Divino, pastorinhas, benzeções, romarias, Bumba meu Boi, novenas de santos padroeiros, cavalhadas e outras tantas devoções compuseram as lembranças e a mentalidade de sucessivas gerações brasileiras, fazendo acontecer o chamado catolicismo popular. Assim é chamado por serem práticas religiosas organizadas por grupos e lideranças fortes do meio do povo, principalmente no meio rural e em pequenas cidades, sem, necessariamente, dependerem da atuação dos agentes ordenados da Igreja. Pois bem! Se tudo é mundializado, essas tradições tenderão a desaparecer.
Tudo indica que não. O sociólogo português Raimundo Santos faz uma espécie de agenda para a pesquisa sociológica na chegada do milênio, composta de cinco pontos, e afirma que um deles é o desabrochar de novas identidades regionais e locais, apesar do forte apelo de globalização. O local é novo e antigo, já foi considerado pré-moderno e hoje é pós-moderno. Simplificando um pouco o raciocínio, significa dizer que ninguém precisa mais ficar com vergonha de dizer que gosta das coisas simples, seja em termos das nossas comidas caseiras típicas, seja em termos das danças tradicionais, seja em termos dos rituais religiosos tradicionais.
É por isso que há sinais visíveis de recuperação de práticas do catolicismo popular que pareciam condenadas ao desaparecimento. Tomo aqui a liberdade de citar dois exemplos goianos, apenas numa perspectiva representativa do que entendo estar acontecendo hoje em todas as regiões brasileiras. Um deles é a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Catalão em Goiás, culminando no dia 15 de outubro de cada ano, com as tradicionais congadas. Registra-se que é uma festa realizada há pelo menos 125 anos e que a cada ano é maior não só o número de ternos e de dançadores de congo, como também o número de devotos ou pelo menos de freqüentadores da festa. E nada da tradição religiosa foi perdido. Ao longo dos dias dos festejos, acontecem alvorada das congadas desfilando pelas ruas da cidade, reza do terço e coroação de Nossa Senhora. O Popular, Goiânia, 04 de outubro de 2001 – Cidades.
Outro exemplo dessa recuperação é a significativa presença das festas religiosas populares nas pesquisas acadêmicas. Tomando o caso do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, que costuma ser citado como provavelmente o único no mundo, isso pode ser facilmente verificado. Não há dúvida de que há o componente da repercussão das romarias e, principalmente da Festa anual no primeiro domingo de julho, nos meios de comunicação. A cada ano são mais romeiros e de mais estados diferentes, mais carros de bois revivendo o único meio de transporte existente nas primeiras décadas de peregrinação dos romeiros de regiões distantes até o Santuário. É tanta gente indo para Trindade, que a universidade também resolveu fazê-lo. Só nos últimos três anos, foram concluídas três dissertações Maria do Socorro de Deus. “Romeiros de Goiás: a romaria de Trindade no século XX”, Dissertação de Mestrado em História das Sociedades Agrárias. Departamento de História, UFG, Goiânia, 2000; João Otávio Martins. “Os peregrinos do Divino Pai Eterno. Os carreiros e a reinvenção da tradição”, Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2001; Cláudia Maria Rabelo. “A festa do Divino Pai Eterno em Trindade: uma expressão do catolicismo popular em Goiás”. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião, Universidade Católica de Goiás, 2001. – uma quarta está em andamento – e um outro trabalho de cunho historiográfico e artístico foi publicado pela editora da UFG. Trata-se do livro do artista plástico e professor universitário Elder Rocha Lima, com trabalho fotográfico de Marcelo Feijó, sob o título: Ex-Votos de Trindade: Arte popular. Goiânia: Editora da UFG, 1999. Predominam nesses estudos os seguintes assuntos: a história do santuário, o santuário na história de Goiás, os ex-votos e as romarias, especialmente a dos carros de bois.
Uma das mudanças mais impressionantes no campo religioso brasileiro, da segunda metade do século XX, aconteceu na Igreja Católica e foi possibilitada pela abertura da Igreja ao mundo, com o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Com a possibilidade de as alegrias e as tristezas dos homens e mulheres serem assumidas pelos cristãos e com a possibilidade da renovação do culto católico, em muitas dioceses brasileiras ganhou força para germinar e crescer, uma semente que já vinha brotando desde o final dos anos 50. São as Comunidades Eclesiais de Base, que se fortaleceram sobretudo a partir de 1975, com a realização dos Encontros Intereclesiais. Para muitos integrantes e intelectuais, toda a instituição estaria sendo transformada por um novo modo de ser Igreja, que passou a associar a vida de fé comunitária com a prática política e de transformação da sociedade.
Na rota do catolicismo das CEBs ou Igreja Popular ou cristianismo da libertação, conforme Michael Löwy (2000), o Regional Centro-Oeste da CNBB teve um papel primordial, com o pioneiro documento de 06 de maio de 1973, Marginalização de um povo: grito das igrejas. Viriam pela frente ainda outros tantos documentos e acontecimentos a desenhar uma significativa mudança na Igreja Católica latino-americana, não tanto por conta da opção pelos pobres e sim pela exigência de maiores liberdades civis e políticas – Justiça social, sim, mas com liberdades civis e direitos políticos.
O pretendido novo modo de ser Igreja conheceu logo um sensível declínio. Da segunda metade da década de 1970 à primeira metade da década de 1980, houve uma superestimação da força social das CEBs. Nos anos 90 já se via que isso não se confirmava. O modelo paroquial continuava sendo a sustentação da Igreja e alguns movimentos que até tinham sido proibidos por dioceses progressistas, retomavam a sua força na organização litúrgica das paróquias.
O que mais anima as experiências e as novas adesões religiosas não é tanto a verdade sobre Deus ou sobre o funcionamento da sociedade e sim a satisfação das necessidades pessoais e familiares. Apesar de essa interpretação já ter uma década de idade, parece estar corroborada pela tese da inseparabilidade entre a crença e o comportamento, como expressa em recente análise da religião, o antropólogo norte-americano Cliford Geertz (2001, p. 159). As lutas religiosas têm ocorrências bastante externas, seja nas praças públicas, seja frente às câmaras de televisão, como se vê nas manifestações das minorias, nos currículos escolares, nos debates sobre o aborto. Por isso a religião tem tanto a ver com a construção de identidades, em fim, com a cultura. Mas, além de comunal, a experiência religiosa é também pessoal, como esclarece o autor:

A religião, sem interioridade, sem uma sensação banhada em sentimento de que a crença importa, e importa tremendamente, de que a fé sustenta, cura, consola, corrige as injustiças, melhora a sorte, garante recompensas, explica, impõe obrigações, abençoa, esclarece, reconcilia, regenera, redime ou salva, mal chega a ser digna desse nome.

O alerta de Geertz torna-se ainda mais grave quando se se consideram as disposições e adesões religiosas das populações carentes nas periferias das cidades, em muitos casos, vindas do meio rural ou de pequenas cidades, portanto, precariamente ajustadas à lógica de vida e de trabalho ou não-trabalho no mundo urbano. Os juízos morais ou ideologizados – do tipo: são “presas fáceis”, são “alienados”, foram “hipnotizados” – são da maior infelicidade possível. Alguma explicação deve haver.
No sub-campo evangélico, mantendo ainda a teoria dos campos de Bourdieu, o que há de mais significativo é o crescimento e forte presença dos neopentecostais nos meios de comunicação. As denominações reformadas e mesmo as pentecostais tradicionais não têm demonstrado o mesmo interesse ou capacidade persuasiva. Parecem apresentar modificações pouco além de um crescimento vegetativo – apenas proporcional ao aumento da população.
Em 1992, sob a coordenação do antropólogo Rubem César Fernandes, o ISER realizou uma pesquisa no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, considerando os três anos anteriores. A pesquisa indagou sobre a criação de novas igrejas na região metropolitana do Rio de Janeiro. A constatação foi impressionante: 710 novas igrejas fundadas – cinco por semana. Dessas, 91,26% são pentecostais, dentre as quais, 80% se localizam nas áreas mais carentes. Apresentando esses dados, Regina Novaes (2001, p. 53) comenta: Em outras palavras, na região metropolitana do Rio de Janeiro quanto mais pobre é a área, menos católica ela continua sendo e mais pentecostal ela se torna.
Particularizando entre os pentecostais, os neopentecostais, cujo exemplo mais evidente, performático e objeto de controvérsias, é a Igreja Universal do Reino de Deus, teóricos como Reginaldo Prandi, Maria das Dores Machado e Antonio Flávio Pierucci são quase que recorrentes em inserir nas suas análises, a teologia da prosperidade – que ensina o quanto é bom o dinheiro e como consegui-lo com as bênçãos de Deus. Os quadros hierárquicos, segundo Prandi, têm baixa ou nula formação teológica mas devem demonstrar grande capacidade de gerar dividendos. É tão generalizado o emprego do modelo de franquias ou outras estratégias econômico-administrativas, estruturando igrejas efetivamente como empreendimentos comerciais, que é perfeitamente possível afirmar que, tomando por base essa prática religiosa, religião é muito mais uma questão para os economistas que para os teólogos.
Com isso Michael Löwy (2000, p. 193) avalia que a ascensão extraordinária do evangelismo na América Latina se dá num contexto de ações mais utilitárias do que racionais. Muitas conversões estão relacionadas com rituais mágicos, tais como curas de fé, milagres e exorcismos. Por isso, diz Löwy que, ao contrário do protestantismo histórico, o pentecostalismo não é uma força de modernização e sim um deslocamento da religião popular latino-americana. Löwy (Idem, p. 194) explica melhor esta idéia, citando o sociólogo Luis Samandu:

As crenças pentecostais possibilitam a livre expressão do mundo popular religioso habitado por demônios, espíritos, revelações e curas divinas... de tal maneira que os fiéis reconhecem, no pentecostalismo, sua religião, com raízes profundas na cultura popular, há muito desacreditada como superstição pelas classes sofisticadas e de melhor nível educacional.

Por isso Löwy (Idem, p. 202) conclui, citando várias posições opostas atuais, que os pentecostais não chegarão a se confrontar efetivamente com a realidade conflitiva latino-americana – o cenário mais provável é que não conseguirão ser uma força importante em defesa da mudança social. 
No sub-campo das religiões mediúnicas, também os setores mais tradicionais, como Umbanda e Candomblé, têm tido uma presença social regular, no sentido de que não têm apresentado nem crescimento nem redução significativa. Já eram discretos, por força do período de quase clandestinidade, anterior a 1960, e continuam discretos. Em algumas federações estaduais, como é o caso de Goiás, os dirigentes assinalam mesmo algumas baixas, devidas aos fortes ataques que têm recebido dos neopentecostais nas infindáveis transmissões de exorcismos via rádio e televisão.
Estas são, pois, as propostas religiosas mais proeminentes, especialmente quanto às suas capacidades de mobilização de contingentes considerados dos setores mais populares. Quer sejam chamados de pobres, subalternos ou classes populares, o essencial é que esse universo é constituído de sujeitos sociais que também são portadores de concepções de mundo e da sua existência, como expressa Martins (1989, p. 113-4):

(...) a cultura popular não é constituída apenas de concepções, mas também de sujeitos e de concepções desses sujeitos. A cultura camponesa, a cultura da pobreza urbana, a chamada cultura subalterna, estão povoados desses sujeitos: o pobre e o rico, deus e o diabo, o bem e o mal, a salvação e a perdição, o dominado e o dominador.

Por isso Martins (Idem, p. 119) propõe uma mudança de perspectiva para se compreender a cultura popular. Tal mudança significa reconhecer como sujeitos da história e sujeitos do conhecimento os grupos e classes subalternos. Ou seja, o caminho para se conhecer o fenômeno das novas adesões religiosas da virada de século, começa pelos próprios sujeitos envolvidos. É o que começo a exercitar em seguida, sem nenhuma pretensão de resolver a questão, mas, muito mais numa perspectiva de indicação metodológica.

Aprendendo com as disposições religiosas populares

É em meio a problemas econômicos, conjugais, entre pais e filhos, de relacionamento no trabalho e no não-trabalho etc, que nascem as buscas, freqüentemente traduzidas também em termos religiosos. As buscas e adesões religiosas não são necessariamente motivadas por convicções teológicas. E foi também do interesse pelo cotidiano das pessoas, que Serge Moscovici desencadeou no início dos anos 60 o processo de formação da teoria das representações sociais, numa interface entre a psicologia e a sociologia. Ao realizar uma pesquisa junto às pessoas, no seu cotidiano e vida e trabalho na França, sobre o significado da psicanálise para elas, terminou por iniciar a formulação desta importante perspectiva de explicação da realidade.
As representações são, em termos mais simples, imagens que são construídas sobre o real. A poesia, o romance, a agressividade em um estádio de futebol, os grafites em muros e paredes, são imagens sobre o real. Também o são, as explicações para o consumo de determinados bens simbólico-religiosos. Como explica Lêda Teresinha Bandeira (2001, p. 70), os grupos e indivíduos podem agir segundo a ideologia produzida e imposta por uma classe. Mas eles não agem só pelas idéias que lhes vêm de fora. Suas mentes processam essas idéias, transformando-as em julgamentos, opiniões e outras formas do pensar. Assim, a sociedade é pensada mas ao mesmo tempo é também pensante, como explica Celso Pereira de Sá, citado por Bandeira.

Na perspectiva psicossociológica de uma sociedade pensante, os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem meros portadores de ideologias ou crenças coletivas, mas pensadores ativos que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação social, produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si mesmos.

É com essa base teórica que Pedrinho Guareschi analisa um do mais importante fenômenos recentes envolvendo a religião, conforme já foi assinalado, a refuncionalização das práticas religiosas em moldes econômicos e comerciais, cujo exemplo mais acabado, entre os neopentecostais, é exatamente a Igreja Universal do Reino de Deus. Sua análise toma os dois momentos metodológicos da Teoria das representações: o tornar o não-familiar, familiar e a ancoragem. O primeiro é explicado assim pelo autor (Guareschi, 1998, p. 211-2):

A grande angústia da população que freqüenta essas igrejas não é tanto se eles vão se salvar ou não, mas é ter comida, encontrar um emprego, poder pagar o aluguel, sarar as doenças, poder educar os filhos. Esse é o seu grande termo, o seu não-familiar, muito mais desgastante e desesperador, certamente, do que aquilo que poderá acontecer ao morrerem. Eles precisam de uma solução para os problemas prementes e imediatos, do aqui e agora.

O processo formador das representações começa, pois, pela transformação do não-familiar em familiar. E é aí que entra o papel dos pregadores, que é tratado por Guareschi (p. 213) sem meias palavras, como mecanismo de legitimação da extorsão econômica. E acrescenta (p. 312-4):

Acreditamos ser possível compreender, até certo ponto, esse fato, ao analisar o universo simbólico dessas pessoas, isto é, as representações sociais já existentes e legitimadas, e como as práticas empregadas pelos pregadores nada mais fazem que ligar, ancorar essas novas práticas a situações mais antigas.

Esse é o ponto mais importante da análise de Guareschi. Tudo bem que se pode dizer da habilidade de pregadores para persuadirem fiéis a entregarem tudo o que têm – para Deus.  Guareschi (1998, p. 210) cita como exemplo dessa persuasão os famosos leilões de ofertas, ou momento em que o pregador solicita as ofertas, estipulando uma valor alto – cem reais, por exemplo – depois vai descendo a escala das cédulas. Mas sempre naquela perspectiva de quanto maior for a oferta mais se receberá de Deus. Mas isso só é possível se houver uma sintonia entre a proposição feita e algum traço cultural marcante das pessoas envolvidas. O autor cita, por exemplo, a representação da reciprocidade, lembrando Marcel Mauss e a obrigação de dar, receber e retribuir, da qual a população pobre, especialmente de origem rural, ainda está amplamente impregnada – Se eu recebo um favor de alguém, eu tenho de restituir, de uma maneira ou outra. Além da reciprocidade são citadas a reciprocidade equilibrada – relação eqüitativa entre a importância do milagre e o tamanho da oferta; a representação da promessa – uma dívida sagrada, uma marca importante do catolicismo popular; a predestinação – Ele me ajudou, é sinal de que Ele me quer bem. Agora eu vou retribuir; a representação do castigo e outras.
Pedrinho Guareschi (1998, p. 219) conclui que há, nesse sentido, uma demonstração de grande inteligência nas estratégias de propagação dos neopentecostais:

(...) o recurso ao universo simbólico religioso do brasileiro comum, para afirmá-lo, negando-o. Explicamos: a maioria das pessoas que compõem as multidões que acorrem a essas igrejas são pessoas simples, que sempre professaram profunda religiosidade popular. São os descendentes de negros, índios, mulatos etc. Ora, o universo religioso, tanto do índio como do negro, mulato etc. é povoado de entidades religiosas animistas, os deuses das florestas, dos rios, das montanhas, do mar. Na umbanda, por exemplo, cada um desses deuses tem seu nome. Ora, que fazem os pregadores? Afirmam a existência dessas entidades, pelo fato de as colocarem como responsáveis pelos males todos, e ao mesmo tempo as negam, dizendo que são demônios, que devem ser exorcisados e renegados. Nada poderia atrair mais a essas pessoas, pois todas elas, de uma maneira ou outra, acreditam nesses deuses. Regina Novaes (2001, p. 67) tem idêntica compreensão, quando afirma: (...) através dos exorcismos de entidades e orixás da umbanda e do candomblé, os pastores evangélicos, de certa forma, reafirmam a existência dessas forças sobrenaturais e atualizam a tradição afro-brasileira. Ou seja, o pentecostalismo à brasileira “elevou” entidades e orixás afro-brasileiros à condição de poderosos demônios contra os quais vale a pena lutar.

Um outro ponto a indicar que as adesões religiosas nos espaços mais populares têm muito a explicar sobre a realidade social, pode ser compreendido na discussão que Victor Vincent Valla, um médico Sanitarista da FIOCRUZ, vem fazendo sobre o conceito de Apoio Social. Alguns profissionais médicos nos Estados Unidos, preocupados com as queixas da população em relação ao atendimento médico-hospitalar, desenvolveram experiências e investigações e constataram o acometimento de cerca de 60% dos pacientes internados por um certo sofrimento difuso, ou seja, pacientes apresentando um estado de doença, relacionada muito mais com as emoções do que com bactérias ou vírus, portanto, em nada melhorariam com a medicalização. E se a origem da doença está na questão das emoções, a proposta seria então o envolvimento das pessoas em algum sistema de apoio emocional. Ainda nesse contexto de saúde e doença, o conceito tem a seguinte compreensão (Valla, 2001a, p. 44): Apoio social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio material, oferecidos por grupos e/ou pessoas que se conhecem, que resultam em efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos.
A novidade do trabalho de Victor Valla é, como ele próprio assume, a releitura da proposta norte-americana, à luz dos aspectos particulares da sociedade brasileira. E, dentre esses aspectos particulares, Valla vem discutindo as novas adesões religiosas, especialmente em relação às igrejas pentecostais. Vejamos o raciocínio do autor (Valla, 2001b, p. 126):

É nesse sentido que cabe tentar explicar o extraordinário crescimento da presença das classes populares nas igrejas de todas as religiões, principalmente nas chamadas evangélicas ou pentecostais. Atrás dessa procura está também o próprio processo de crescimento da urbanização, juntamente com o conseqüente aumento das demandas dos bens coletivos e individuais, e, ao mesmo tempo, a dilapidação dos direitos sociais e humanos.

Ou seja, a proposta do autor é relacionar a questão do apoio social com a religiosidade das classes populares (Valla, 2001a, p. 45), por constatar que há um sentido, uma explicação sendo expressa nessas adesões, qual seja, a necessidade de viver a vida com mais emoções, com mais sentimentos.
Quem viveu ou quem pesquisou o processo de formação populacional e cultural da sociedade brasileira, dado em grande medida a partir do rural, do provinciano, das pequenas cidades, sabe perfeitamente que nós somos uma cultura essencialmente sociável, uma cultura de trocas materiais e simbólicas. Por isso entendo que um conceito muito utilizado por Bourdieu, a noção de habitus, também é um instrumento importante para quem quer compreender a cultura popular, principalmente expressando-se através da religiosidade. O sociólogo francês diz que introduziu o emprego do habitus, desejando por em evidência as capacidades criadoras, ativas e inventivas dos sujeitos sociais, coisa que o termo hábito não era capaz de expressar. O habitus é pois engendrado por relações sociais objetivas, tendendo, portanto a reproduzir essas mesmas relações (Ortiz, 1983, p. 15). A noção de habitus indica conhecimento adquirido e também um haver, um capital. Em outras palavras, indica uma disposição incorporada, quase postural (Bourdieu, 1989, p. 61), que, em última análise, é o que predispõe o fiel a aceitar uma determinada oferta simbólico-religiosa.

Considerações finais

A parte mais difícil desta reflexão é a compreensível expectativa do ouvinte/leitor, de uma tradução da mesma em termos de uma prática de educação popular – como falar sobre essa realidade, em meio aos seus próprios sujeitos. Digo isso pensando na metáfora biológica da função do coração. Esse órgão opera dois movimentos: a sístole, contraindo e recolhendo o sangue para oxigenação e purificação; e a diástole, remetendo o sangue de volta para o corpo. O educador popular precisa ter essa capacidade de recolher as alegrias e as tristezas dos indivíduos e grupos humanos, para depois devolver essas mesmas manifestações em forma de esperanças, de indicação de caminhos, de emulação política. O mais difícil de tudo isso é que, ao recolher, recolhe-se tudo – joio e trigo –, todos os problemas e buscas das pessoas e dos grupos. Recolhem-se todas as contradições da sociedade. E aí o educador popular precisa ter a capacidade de compreender os anseios na sua conflitividade e na sua polissemia. Para tanto, é preciso pesquisar. Na própria dinâmica da história o conhecimento sobre o social se esgota e precisa ser refeito, redimensionado. O educador popular precisa ser, além de outras tantas e importantes dimensões, um pesquisador – alguém que elabora suas respostas aos desafios do social, com os instrumentos teóricos de que dispõe, mas a partir dos dados e das falas do próprio social.
Novamente é Victor Valla (2001a, p. 48) quem dá um exemplo importante desta postura pesquisante, investigativa. Lembra o autor que durante muito tempo, muitos dos que se dedicam ao tema das classes populares, contentaram-se com a convicção de que as falas e ações dos sujeitos populares se explicam pela categoria carência. Hoje isso já não é mais aceito. Já há autores chamando a atenção para uma outra categoria, a idéia de intensidade, que traz em si a idéia de iniciativa, de lúdico, de aventura, de autonomia. E Valla cita José Carlos Rodrigues, exemplificando a idéia de intensidade, com o caso dos surfistas dos trens no Rio de Janeiro. Pela idéia de carência se chegaria à compreensão de que eles estão em cima do trem, ou por falta de dinheiro ou porque o trem está lotado. Quando se foi entrevistar alguns surfistas, verificou-se que eles podiam pagar a passagem e foram vistos surfando em horários em que havia vagas nos trens escolhidos. E conclui Valla (Idem, p. 49):

Nesse sentido, há de se ter cuidado com a interpretação das ações das classes populares e sua relação com a religião, pois o que pode ser visto como tentativa de resolver exclusivamente um problema material, poderia bem ser o resultado da vontade de viver a vida de maneira mais plenamente possível. Poderia também ser o resultado de procurar uma explicação, um sentido, algo que faz a vida mais coerente – que é justamente uma das propostas do apoio social.

Se isso for realizado ou pelo menos experimentado, a utopia do grande intérprete das transições brasileiras, Milton Santos, ganhará muito mais sentido: Na reconstrução do Brasil, cabe a crença de que o caminho a ser seguido vai ser indicado pelas classes populares (Apud, Valla, 2001b, p. 117).
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