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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos como se construiu a identidade da Igreja Assembleia de Deus do 

Conjunto do Feira VI, em Feira de Santana-BA entre os anos 2000 a 2016. Investigamos o 

contexto em que a Congregação Assembleia de Deus do Conjunto Feira VI está inserida, 

problematizando as representações (re)produzidas pela Congregação sobre a política, sobre 

as questões raciais e de gênero. Esta pesquisa se insere no campo da História Cultural com 

interfaces com a História das Religiões. O fato de esta congregação estar ao lado da 

Universidade Estadual de Feira de Santana lhe confere possibilidade de ter um público 

diverso e misto. Diferente de outras congregações. Esta tem um público flutuante que por 

conta dos términos dos cursos da UEFS não tardam mais que quatro ou cinco anos de 

convivência. O contato com movimentos sociais no ambiente universitário permitiu outros 

olhares e perspectivas, que agregam representações e práticas divergentes da hierarquia 

eclesiástica e mais próximas de pautas e reivindicações de igualdade de direitos e 

mudanças, internamente, no grupo religioso e na sociedade em geral. 

 



 
 

Palavras-chave: Assembleia de Deus; Identidade, Feira VI, Pentecostais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

 

In this work we analyze how the identity of the Assembly of God Church of the Feira VI 

Group was built, in Feira de Santana-BA between the years 2000 to 2016. We investigated 

the context in which the Assembly of God Congregation of the Feira VI Group is inserted, 

problematizing the representations (re)produced by the Congregation on politics, on racial 

and gender issues. This research is inserted in the field of Cultural History with interfaces 

with the History of Religions. The fact that this congregation is next to the State University 

of Feira de Santana gives it the possibility of having a diverse and mixed audience. Unlike 

other congregations, this one has a fluctuating public that, due to the end of their courses, 

do not take more than four or five years of living together. The contact with social 

movements in the university environment allowed other views and perspectives, which 

aggregate representations and practices divergent from the ecclesiastical hierarchy and 

closer to guidelines and demands for equal rights and changes, internally, in the religious 

group and in society in general. 

 

Keywords: Assembly of God; Identity, Fair VI, Pentecostals 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SIGLA 

 

AD – Assembleia de Deus  

ADFS – Assembleia de Deus de Feira de Santana  

EBD – Escola Bíblica Dominical  

INOCOOP – Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais  

PLANOLAR – Plano Municipal de Habitação Popular  

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira  

SIM – Serviço de Integração do Migrante 

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana  

URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S.A.  

CIS – Centro Industrial do Subaé 

PDLI – Plano de Desenvolvimento Local Integrado  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - O perfil dos congregados da Assembleia de Deus do Feira VI relacionado ao 

Gênero................................................................................................................... 49 

Gráfico 2 - O perfil dos congregados da Assembleia de Deus do Feira VI relacionado a 

Cor/Raça.................................................................................................................66 

Gráfico 3- O perfil dos congregados da Assembleia de Deus do Feira VI relacionado à 

escolaridade............................................................................................................77 

Gráfico 5 - Distribuição percentual da população, por grupo de religiosos – Brasil 2000-

2016..............................................................................................................93 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO……………………………………………………………….12 

CAPÍTULO I - PENTECOSTAIS EM 

FEIRA:………………………………………..…................................................24 

1 Pentecostalismo: da Gênese à chegada ao Brasil e sua expansão pelo 

País………….....................................................................................................…24 

1.1 As encruzilhadas religiosas em Feira de Santana.......................................26 

1.2 Uma cidade princesa, o portal do sertão: o campo religioso em Feira de 

Santana…..............................................................................................................32 

CAPÍTULO II- A RELIGIÃO EM TERRA DE CIENTISTAS: O CAMPO 

RELIGIOSO DO CONJUNTO FEIRA VI, FEIRA DE 

SANTANA……………………………………....................................................35 

2.1Vários indivíduos, vários credos: o Conjunto Feira 

VI………………………………….......................................................................35 

2.2 Quem joga nesse campo: dinâmica do campo religioso do Feira 

VI………………..............................................................................................….39 

2.3 Assembleia de Deus do Feira VI, sua dinâmica no campo 

religioso…………….……....................................................................................45 



 
 

CAPÍTULO 3- “A IGREJA DOS DOUTORES, A IGREJA DOS 

UNIVERSITÁRIOS”: O PERFIL DA CONGREGAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS 

DO FEIRA VI…………...........................................................................49 

3.1. Uma congregação 

feminina…………………………………………………………….....................49 

3.2“As mulheres têm lutado por sua independência e estar onde quiser faz parte de 

suas conquistas”: representações sobre as relações de gênero na Assembleia de 

Deus………..................................................................................50 

3.3 “Ele, portanto, é um líder nato. Está escrito em Gênesis”: representações do 

Homem na Assembleia de Deus.....................................................................52 

3.4 “A mulher virtuosa é a coroa do seu marido”: representações da Mulher na 

Assembleia de Deus ........................................................................................57 

3.5 “Não estamos presas a esse padrão de mulher, dona de casa e saia Midi”:  a luta 

de mulheres na Assembleia de 

Deus……………………………………………………………...........................60 

3.6 Uma congregação 

Negra……………………………………………………………….....................67 

3.7 Uma congregação de pessoas 

universitários………………………………........................................................78 

3.8 “A escolhida”: a chegada de fiéis para a Assembleia de Deus Feira 

VI………………...................................................................................................80 

3.9 “A Pós-Colheita”: discurso de conversão da AD Feira 

VI……………………………...............................................................................83 

CAPÍTULO IV- “TUDO ME É LÍCITO, MAS NEM TUDO ME CONVÉM”: A 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO FEIRA VI E AS REPRESENTAÇÕES DA 

POLÍTICA...91 

4.1 “Precisamos mudar essa realidade”: representação da política na Assembleia de 

Deus.……………………………………………………………………………..91 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................…………………………...105 

REFERÊNCIAS…………………………………………………………….....109 



12 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é analisar como se construiu a identidade da Igreja 

Assembleia de Deus do Conjunto do Feira VI, em Feira de Santana-BA entre os anos 2000 

a 2016. Investigamos o contexto em que a Assembleia de Deus do Conjunto Feira VI está 

inserida, problematizando as representações (re)produzidas pela Congregação sobre a 

política, sobre as questões raciais e de gênero.   

Esta pesquisa se insere no campo da História Cultural para o qual o trânsito 

religioso ganha novas configurações e combinações, onde a religiosidade toma corpus não 

necessariamente, aos preceitos e doutrinas que determinada religião defende. Os elementos 

da religiosidade são recombinados a partir de uma demanda ou prática específica que cada 

sujeito carrega consigo e que deseja para si, movendo e ressignificando elementos da 

natureza religiosa. A religiosidade é um alargamento da experiência dos fiéis à fé 

anunciada pela estrutura religiosa; é a maneira como cada pessoa se aproxima ou se 

distancia dos elementos constituintes de uma religião e as pratica em seu dia a dia.  

O Brasil é um país complexo no que diz respeito à sua composição religiosa. Há 

religiões que atraem tipos de pessoas com características sociais diferentes. “A membresia 

assembleiana é fundamentalmente formada pelos mais pobres, nos seus anos iniciais era 

majoritariamente formada por “deserdados
1
”. A composição desta denominação, ou desse 

movimento, nas primeiras décadas do século XX era principalmente de pessoas à margem 

da sociedade, pobre e negro.  

Cabe diferenciar os conceitos de Denominação, Igreja e Seita para melhor 

entendimento de como se apresentam na realidade social das pessoas que participam desses 

grupos religiosos. A Assembleia de Deus é uma denominação, fazendo assim uma 

distinção especialmente pelo autorreconhecimento em fazer parte de uma determinada 

denominação – aquele que se denomina
2
 e não criticam a ordem social, nela encontra 

guarida o seu reconhecimento e a conquista de respeito.  Igreja está diretamente ligado à 

institucionalização. Se liga em geral ao Estado e seus participantes já nascem na própria 

                                                           
1
 ALENCAR, Gedeon. Todo poder aos pastores, todo trabalho ao povo, todo louvor a Deus. Assembleia de 

Deus: origem, implantação e militância (1911-1946). Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - 

Universidade Metodista de São Paulo), São Bernardo dos Campos-SP, 2000. p 127. 
2
 SILVA, Igor José Trabuco. Meu reino Não é Deste mundo: a Assembleia de Deus e a política em Feira de 

Santana (1972-1990). 2009. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 

2009. p 26.  
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comunidade
3
. Seitas são grupos que geralmente derivam de instituições estabelecidas. O 

local onde ocorre os cultos – as celebrações dos grupos religiosos – são chamados de 

templos ou congregação
4
.  

O Protestantismo histórico corresponde ao “conjunto de denominações instaladas 

no século XIX dividido em dois tipos: Protestantismo de imigração (luteranos, anglicanos, 

valdenses, menonitas) e Protestantismo de missão (congregacionais, presbiterianos, 

metodistas, episcopais e batistas)
5
. O primeiro grupo, os Protestantes de imigração 

“corresponde à época em que comerciantes residentes, viajantes, diplomatas e grupos 

imigrantes originários de países protestantes organizaram e mantiveram pastores – com 

permissão do Governo e dentro das prescrições legais...
6
”. Os cultos eram realizados em 

suas línguas originais, e não eram proselitistas. O protestantismo missionário, ampliou a 

obra educacional com a fundação de escolas voltadas para a instrução das elites dos novos 

países, a criação de uma rede de escolas anexas aos templos para a alfabetização e o ensino 

dos filhos de fiéis, a difusão da Bíblia e de literatura religiosa
7
, fortalecendo a presença 

através de ações proselitistas em busca de novos fiéis.  

O fato de que diversos grupos, independentemente de seus rótulos denominacionais, 

terem sido atingidos pelo fenômeno pentecostal ajudou na propagação da mensagem com 

ênfase no Batismo no Espírito Santo, isso tanto em terras brasileiras como em outros países 

das Américas. E, entre disputas de espaço e entusiasmo com a novidade, o movimento 

espalhou-se rapidamente
8
”. Mas essa possibilidade quantitativa lhe trouxe uma 

fragmentação irreversível, a ponto de não conseguir ter um referencial doutrinário único. 

Há quatro características fundamentais no Pentecostalismo: Batismo no Espírito Santo, 

Glossolalia – falar línguas Espirituais, Cura Divina, forte proselitismo que estão presentes 

em cada comunidade pelo país
9
. 

                                                           
3
 SILVA, Elizete. A Missão Batista Independente - uma alternativa nacional.  Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1982. p 135-136.  
4
 SILVA, 2009, p. 26. 

5
 TRABUCO, Zózimo. A expressão política da esperança: Protestantismos, esquerdas e abertura política 

(1974-1994). Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

Neste trabalho o autor demonstra as origens de cada um desses grupos. Faz uma apresentação de cada um 

deles, demonstrando suas origens, para melhores esclarecimentos consultar esta obra. 
6
 TEIXEIRA, Marli Geralda. Nós, os batistas...: um estudo de história das mentalidades. Tese. (Doutorado 

em História) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1983. p 29. 
7
 TRABUCO, op. cit., p.15-16. 

8
 SANTOS, Adriana Martins dos. “E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda”: a participação 

evangélica na política baiana: 1986-2002. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal da Bahia-

UFBA, Salvador, 2017. 
9
 ALENCAR, 2000, p. 29.   
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De acordo com Marli Geralda Teixeira a religiosidade está diretamente ligada à 

“necessidade de equilíbrio emocional, satisfação psicológica, elemento de interação 

individual na comunidade nacional. Uma religiosidade utilizável para fins sociais, 

políticos, comunitários”
10

. Ou seja, há um movimento bastante significativo de indivíduos 

que almejam participar da fé, mas recusa o estabelecimento institucionalizado das práticas. 

Neste sentido, ocorre o crescimento da valorização da fé em si, e rejeição da hegemonia 

institucional que pretende determinar o domínio das relações religiosas.  

Outro fator que também pode ser destacado é que as gerações já não dialogam nas 

mesmas ordens que em períodos anteriores. A transferência de religião entre gerações 

acontece agora de maneira mais autônoma; os pais não exercem um papel tão determinante 

na decisão de qual religião os filhos devem ou não seguir. A relação com o sagrado sofre 

alterações a partir do momento que as identidades vão sofrendo mudanças, o temor e a 

distância das coisas ditas do “mundo” tão presentes em gerações passadas não se percebe 

com estas características agora na mesma dimensão
11

. A constituição da identidade é 

subjetivada por cada indivíduo, mas é também um processo social da sua coletividade que 

explicita a função que esta percepção tem dentro do grupo e suas relações com o campo 

religioso que está alocado.  

No intuito de compreender este fenômeno religioso, lançamos mão da História das 

Religiões fazendo algumas perguntas importantes. Perceber como se constrói a identidade 

da Assembleia de Deus de um Conjunto habitacional marcadamente universitário
12

 e quais 

posturas essa Congregação tem ao longo do tempo frente à realidade. Como se constrói a 

identidade da Congregação Assembleia de Deus no conjunto Feira VI, levando em 

consideração o campo religioso que está inserido? Investigar se a UEFS estabelece influência 

sobre a identidade desse grupo religioso, considerando que a Universidade Estadual de Feira de 

Santana é uma Instituição de formação de muitos dos participantes da AD. Em suma, tentar 

entender quais os elementos formam a identidade desta comunidade.  

                                                           
10

 TEIXEIRA,1983, p. 60. 
11

 MAGALHÃES, Alexandre Soares. Identidade juvenil pentecostal: o caso do grupo de mocidade de uma 

Assembleia de Deus na Baixada Fluminense. In: 18º Congresso Brasileiro de Sociologia Brasília, Brasília, p. 

1-16, jul., 2017. 
12

 O Conjunto Feira VI surgiu no início da década de 1980 na crescente urbanização do norte de Feira de 

Santana. O Conjunto Feira VI, como é conhecido, fez parte de um projeto maior de reorganização do espaço 

urbano da cidade e hoje conta com maior parte de seus moradores estudantes que se desloca de cidades de 

várias partes da Bahia e do Nordeste em busca do sonho do Ensino Superior, na Universidade Estadual de 

Feira de Santana-UEFS, que fica ao lado do bairro fazendo-lhe divisa. 
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 O que difere a Assembleia de Deus - Feira VI - das demais congregações? O que 

significa ser um pentecostal num conjunto periférico, mas um espaço com grande número 

de moradores universitários. Quem são os moradores do Feira VI que compõem esse 

campo religioso?  Como está inserido o grupo assembleiano no campo religioso que lhe 

circunda e quais as relações que os participantes estabelecem nele? Além do mais a 

Assembleia de Deus se expandiu rapidamente pelo Brasil e chegou a vários estados. Essa é 

a maior Igreja Pentecostal do Brasil e a que mais cresce segundo aponta Fernandes
13

. 

A baliza temporal vai dos anos 2000 até 2016. Situar essa instituição 

temporalmente levando em conta o campo religioso feirense e apreender como a AD 

organizou suas práticas após a “Década da Colheita”, percebendo como foram dadas 

respostas às pressões sociais sofridas na década de 1990 e como suas ações constroem a 

identidade da mesma, a partir das práticas e representações que esta passou a adotar a partir 

daquele momento. O ano 2000 foi também o período no qual outras instituições religiosas 

começaram a ser implantadas no Conjunto Feira VI, aumentando a concorrência, o que 

ameaçava diretamente o pretenso domínio da AD no campo religioso do Feira VI, ainda 

mais após a “Década da Colheita”, na qual se pretendia aumentar o número de fiéis e a 

consolidação denominacional no Brasil. O ano de 2016 foi de muitas tensões, 

transformações e ruptura para a História política do Brasil e é possível entender quais as 

práticas que a AD Feira VI realizou em torno dos acontecimentos políticos. 

 Em 2013 houve a inauguração de um templo novo, luxuoso, uma estrutura 

carregada de elementos pomposos. Isso pode parecer simples, mas se olharmos com 

profundidade é revelador da identidade do próprio grupo, além de criar mecanismo que 

fortalece a disputa religiosa com um “templo formoso” e imponente, embora não esteja na 

área central do Conjunto, essa não apenas como estrutura física, mas, sobretudo com 

poderio e domínio no campo no qual está inserida. Do ponto de vista do recorte espacial, 

usaremos como demarcador as dependências do Conjunto Habitacional Feira VI e sua 

trajetória lendo-o enquanto campo religioso.  

 

Metodologia 

 

                                                           
13

 FERNANDES, Rubeneide Oliveira Lima. Movimento Pentecostal, Assembleia de Deus e o 
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O diálogo com a Sociologia permite trabalhar com conceito de campo religioso de 

Pierre Bourdieu
14

, contribuindo para o entendimento do cenário religioso brasileiro, e o 

Conjunto Feira VI e suas relações com os demais campos sociais. Na tentativa de 

compreender esses sujeitos imbuídos em relações sociais que dão base nas suas concepções 

e visão de mundo. Pensando primariamente que o lugar social que a congregação 

Assembleia do Feira VI está localizada é constituído por outras denominações cristãs e 

composto também por outras manifestações religiosas, pressupondo assim, disputas por 

fiéis e de adeptos.  

 De acordo com Bourdieu: 

 

O conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, 

correlatadas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em 

particular, aos progressos da divisão do trabalho e a aparição da 

separação do trabalho intelectual e do trabalho material, constituem a 

condição comum de dois processos que só podem realizar-se no âmbito 

de uma relação de interdependência e de reforço recíproco, a saber, a 

constituição de um campo religioso relativamente autônomo e o 

desenvolvimento de uma necessidade de “moralização” e de 

“sistematização” das crenças e práticas religiosas
15

. 

 

A sistematização da religião está diretamente ligada à urbanização e ao processo 

de industrialização que gerou a separação entre o trabalho material e o intelectual, que por 

sua vez, fez oposição entre o campo e a cidade, sendo esta última o lugar de 

desenvolvimento do trabalho intelectual e o campo como o lugar do trabalho material. As 

afirmações de Bourdieu são relevantes no sentido de que com a urbanização da área hoje 

conhecida como Feira VI, se estabeleceram também várias instituições religiosas. Percebe-

se claramente a relação entre urbanização e a institucionalização da religião, ou sua 

expansão; que tem como consequência prática a racionalização.  

Para Bourdieu “um campo é um microcosmo incluído no macrocosmo constituído 

pelo espaço social (nacional) global
16

”, ou seja, as relações que se estabelecem no interior 

do campo específico não são de toda independente; pelo contrário, está diretamente ligada 

às forças sociais dispostas nos demais campos os quais se relacionam entre si de algum 

modo. Os campos sociais são ligados por elementos que atravessam mais de um deles, 

mantendo diálogos constantes, sejam para se aproximar ou ainda com tentativa de 
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distanciamento marcando suas diferenças. A congregação Assembleia de Deus do Feira 

VI, não pode ser percebida como uma ação individual, uma vez que esta faz parte de um 

âmbito maior - o macrocosmo – que comporta outras denominações pentecostais em Feira 

de Santana, a própria Assembleia de Deus da Bahia e do Brasil. Sem perder de vista que 

campos sociais outros também exercem influência sobre essa comunidade religiosa em um 

conjunto habitacional com presença considerável universitário. 

Cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, irredutíveis às condições 

ou aos desafios dos outros campos. Cada um usa de dispositivos tipicamente seu para se 

colocar nas disputas. As denominações religiosas usam de suas práticas para evidenciar sua 

suposta superioridade em relação às outras. Um grupo religioso move para o campo do 

capital simbólico na iminente tentativa de construir legitimação de suas práticas, 

reforçando o porquê os fiéis devem optar por si e não pelos demais segmentos religiosos 

que daquele campo fazem parte. Busca no seu mito de origem suas justificativas de 

existências, criar novas percepções e adaptações para conquistar novos integrantes e trazer 

para o interior do grupo o máximo de pessoas possíveis e a maior visibilidade. Cada grupo 

que compõe o campo acaba usando das táticas que lhes são possíveis para driblar as 

barreiras e chegar ao campo do oponente, realocando o capital simbólico – uma vez que os 

capitais simbólicos não são estáticos tampouco permanentes
17

. 

Em se tratando do campo religioso do conjunto Feira VI, Feira de Santana-BA, 

podemos notar grande parcela de grupos religiosos (Batistas, Igreja do Evangelho 

Quadrangular, Católicos, Universal do Reino de Deus) disputando adeptos entre si, uma 

vez que "um campo é um “sistema” ou um “espaço” estruturado de posições” Esse, 

portanto, é um espaço de lutas entre os diferentes agentes que ocupam as diversas posições. 

Nessa correlação de forças as lutas dão-se em torno da apropriação de um capital 

específico do campo (o monopólio dos bens da salvação) e/ou da redefinição daquele 

capital.  O capital simbólico é desigualmente distribuído dentro do campo e existe, 

portanto, dominantes e dominados. Bourdieu
18

 demonstra que o capital além de não ser 

fixo, está sempre distribuído de maneira disforme dentro de cada campo. Essa distribuição 

determina a maneira de estruturação de cada um, que é resultado de correlação de forças 

históricas    entre os participantes da disputa de cada campo (as instituições religiosas, os 

líderes – de qualquer natureza) que fazem parte de determinado enquadramento.  
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Utilizamos o conceito de representação
19

 nesta pesquisa partindo da elaboração de 

Roger Chartier de que “não existe história possível se não se articulam as representações 

das práticas e as práticas da representação
20

”, necessário analisar os elementos 

constituintes das representações que estes grupos elaboram. 

Não existe o total acesso ao passado enquanto completo em seus acontecimentos, 

mas uma tentativa de se aproximar dele através daquilo que é perceptível aos olhos do 

pesquisador, as representações das práticas que homens e mulheres fizeram ao longo de 

suas trajetórias. Neste sentido é útil tentar abarcar como os símbolos religiosos constroem 

uma identidade coletiva de um grupo pentecostal. Ou seja, enquanto congregação religiosa 

do Feira VI há uma construção sobre si que é elaborada historicamente, o que cabe aos 

historiadores identificarem em suas análises. Não seria possível acessar cada fato, cada 

acontecimento realizado por agentes que fazem parte da comunidade religiosa; o que fica 

para as análises, neste caso, são as práticas das representações e as representações das 

práticas que por sua vez são “dadas a ler” àquele que as investiga
21

. A problematização 

dessa realidade impõe para a análise desafios que devem ser considerados com importantes 

cuidados, pois “diz respeito às classificações, divisões e delimitações que orgulham a 

apreensão do mundo social como categorias fundamental de percepção e de apreciação do 

real”
22

.  

Chartier defende que é preciso ouvir a voz dos grupos silenciados ao longo do 

tempo em uma sociedade historicamente hierarquizada; sendo necessário sempre se voltar 

para os estudos das representações, não perder de vista como estas estão construídas pelos 

sujeitos que delas participam. Entender as complexas relações dos grupos na sociedade e a 

tentativa de legitimação de suas respectivas identidades e desqualificação de outras. Uma 

busca por uma História que procure na cultura as orientações que constroem de algum 

modo suas aspirações sobre o mundo, ou “das representações do mundo social que, à 

revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e interesses objetivamente 

confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como pensam que ela é, ou 

como gostariam que fosse
23

”. O conceito de representação é importante por:  
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Três modalidades de relação com o mundo social: de início, o trabalho de 

classificação e de recorte que produz configurações intelectuais múltiplas 

pelas quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes 

grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a 

fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de 

ser no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma posição; 

enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas em virtude das quais 

"representantes" (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam 

de modo visível e perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da 

classe
24

. 

 

As representações sociais determinadas pelos grupos são percepções do social, 

discursos que produzem práticas e buscam legitimar ou justificar, para os próprios 

indivíduos ou para outros, as suas escolhas e condutas, ou seja, as representações 

demandam práticas que resultam na construção de um mundo social e de uma 

identidade
25

. Tendo em vista a preocupação de compreender a Assembleia de Deus do 

Feira VI defende-se que este conceito possibilita uma análise rica para a produção deste 

trabalho.  

É perceptível que nos últimos anos as identidades têm sido colocadas em xeque e as 

suas constituições têm sido alvo de muito debate na Academia, tem se notado “nos últimos 

anos, uma verdadeira explosão discursiva em torno do conceito de identidade
26

”. Neste 

processo os novos estudos vêm operando uma verdadeira desconstrução das perspectivas 

identitárias em várias áreas disciplinares, sendo que cada um, ao seu modo, busca 

demonstrar a validade das críticas à ideia de uma identidade integral, fixa e imóvel. Não há 

como negar a influência de Stuart Hall nesse contexto, já que seu clássico A identidade 

cultural na pós-modernidade é um texto central no trato dos desdobramentos das novas 

identidades
27

 

De acordo com Stuart Hall, as muitas transformações ocorridas no século XX 

levaram a humanidade a rever o sentido de identidade cultural – denominado por esse autor 

como modernidade tardia, que sofreu fortes mudanças, resultantes das rápidas e profundas 

transformações sociais do período. O sujeito unificado, racionalizado, centralizado, 

denotava uma identidade fixa, que se alicerçava no “sujeito individual”. Diferentemente, 
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vê-se surgir das complexas engrenagens sociais do século XX, um sujeito descentralizado, 

dotado de uma identidade fluida, móvel, produto da relação e inter-relação com as outras 

pessoas, memórias e experiências sociais que  são elementos que a história provoca e 

permite aos sujeitos que ao vivenciarem estas relações estão sempre “em movimento 

indenitário” – a capacidade de aproximação ou distanciamento que cada sujeito tem, a 

partir das relações sociais estabelecidas historicamente para criar, a partir de então uma 

nova leitura de si e do mundo ao seu redor. Não apenas isso, capaz de dar-se a ler de uma 

nova maneira, na qual cria assim, uma percepção coletiva na sociedade sobre si – novas 

identidades
28

.  

Fizemos uso da metodologia da História Oral, entendendo as narrativas orais 

enquanto etnotextos
29

. Conjunto de textos orais que são narrados por depoentes nos quais 

constam temporalidades, temáticas, relações entre os conjuntos de elementos do presente e 

do passado, modos de vida em geral, mediados pela memória. Através deles pode-se 

perceber representações e práticas que os sujeitos históricos vivenciaram e como as 

representam.  

A princípio a pesquisa pretendia realizar uma análise da Congregação da 

Assembleia de Deus do Bairro Novo Horizonte que, tal como a AD do Conjunto Feira VI, 

está próxima à Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS, mas, ao contrário do 

Feira VI, não tem a presença marcante de jovens universitários. Por conta da pandemia do 

coronavírus que afetou o mundo a partir de março de 2020, ficou inviável a análise 

comparativa. Pelo fato de já ter em mãos os documentos da Assembleia de Deus Feira VI e 

também por ter maior contato com esta congregação, foi possível a realização dos 

questionários. Reconhecemos que este intuito daria mais possibilidades de perceber 

aproximações e diferenças que seriam mais nítidas quando comparados. 

Esta pesquisa se passa na cidade de Feira de Santana, segunda maior cidade da 

Bahia. Sua localização geográfica é na Zona da Mata, no entroncamento de transição, 

fazendo uma espécie de ligação entre o Recôncavo e o Sertão.  Conhecida como “cidade 

princesa” ou mesmo “a princesa do sertão”, faz uma espécie de portal que dá passagem aos 

viajantes de diversas regiões do Brasil, fica a pouco mais de 100 km da capital e faz o 

papel de grande mola da economia baiana, principalmente no interior.  
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 O Pentecostalismo é um tema crescente nos estudos atuais, todavia precisam de um 

maior cuidado nos estudos que têm sido feitos
30

. Análises acuradas do ponto de vista dos 

aportes teóricos, usos de fontes, e elaboração de problemática para este tema tão 

inquietante. Ao propor estudar a identidade de uma igreja pentecostal de um bairro ou até 

mesmo de um centro urbano é importante entender que a partir desses estudos é possível 

analisar as “representações, visões de mundo, e o cotidiano de parcelas populares 

significativas da sociedade brasileira. Além dos estudos institucionais é possível trabalhar 

com relações de gênero, aspectos políticos e culturais das denominações 

pentecostais
31

”.  Silva em seu artigo Pentecostalismo no Brasil numa perspectiva 

historiográfica: aportes teóricos e metodológicos, afirma que “atualmente, os Programas 

de Pós-Graduação em História e Ciências Sociais do País já quantificam uma significativa 

produção de teses, dissertações e artigos sobre o pentecostalismo brasileiro e suas 

interfaces com a política, gênero, mídia, além de aspectos internos estruturais
32

”. 

Ainda não há pesquisas que se debruçaram sobre a AD no Conjunto Feira VI, 

majoritariamente habitado por estudantes universitários. Sendo assim, a proposta tenta 

entender a identidade desta congregação e quais elementos lhes formam, na qual se verifica 

relações entre a Universidade Estadual de Feira de Santana com congregantes da 

Assembleia de Deus Feira VI.   

O Brasil apresenta um quadro de progressivo aumento da diversidade religiosa, fato 

que se reflete entre os jovens. Segundo os dados do Censo de 2010 do IBGE, dentre os 

brasileiros com idade entre 15 e 24 anos, cerca de 60% se declaram católicos, 21 % 

evangélicos (categoria que engloba protestantes históricos e pentecostais) e 10% sem 

religião
33

. Neste estudo não aparece as demais religiões e seus seguidores tais como: 

Candomblé, Espiritismo, Judaísmo, Islamismo, as manifestações dos povos originários e as 

novas configurações religiosas que a historiografia ainda não tem dado enfoque.  

Utilizaremos como fontes Atas de reuniões da Igreja Assembleia de Deus do Feira 

VI para notar como a organização interna e aspectos do campo externo, questões de 

representações do mundo, as práticas que este grupo pentecostal fez durante os anos de 

2000 a 2016. Revistas da Escola Bíblica Dominical; relatórios de Escolas Bíblicas 
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Dominicais; jornal mensageiro da Paz de 2000 até 2016. Ficha de membros – por ter 

nome, profissão, endereço, escolaridade. Memória escrita pelos irmãos da Congregação.  

Observação participante: frequentando os cultos, as reuniões, os ensaios das 

atividades realizadas pela congregação foram elaborados um caderno de campo contendo 

aspectos das atividades por ela realizadas, no qual permite perceber elementos de sua 

identidade.  

Fontes iconográficas: fotografias de eventos e reuniões realizadas pelos fiéis da 

congregação, tentando perceber práticas realizadas pelos membros; Cartas de batismos e 

membros dos participantes da Congregação, pois nela consta descrição do público 

frequentador na condição de membro (tem “todos” os direitos e deveres dos participantes 

dessa Congregação).  

Fontes Orais: foram escolhidos grupos de diferentes gerações, privilegiando gênero, 

escolaridade e função na Congregação para tentar perceber como distintas percebem a 

mesma questão. 

 Questionário – uma espécie de mapeamento dos sujeitos que compõem a 

comunidade religiosa o qual todos os sujeitos possíveis da congregação serão submetidos.  

O trabalho está organizado com Introdução e quatro capítulos. No primeiro, 

avaliamos o surgimento do Movimento Pentecostal nos Estados Unidos da América, sua 

chegada ao Brasil e expansão a partir de Belém do Pará. Analisamos o campo religioso de 

Feira de Santana, notando a sua dinâmica com a chegada dos Pentecostais à cidade. No 

segundo capítulo avaliamos o campo religioso do Feira VI, analisando a trajetória do 

Conjunto, os sujeitos que nele habitam e o processo histórico de sua constituição. 

Analisamos a fundação da Assembleia de Deus Feira VI e como essa congregação se 

estabelece no campo religioso e com quais outros grupos religiosos ela concorre. 

No capítulo três traçamos um perfil da Congregação do Feira VI. Discutimos como 

é constituída avaliando a quantidade de homens e de mulheres, de brancos e negros, perfil 

de trabalho e de estudantes. Abordamos os discursos de conversão, e quais os motivos que 

levam os estudantes universitários a escolher a Assembleia de Deus Feira VI para 

congregar.  

Destacamos os aspectos relativos à questão racial, percebendo como esta é 

representada na Congregação; debatemos ainda as questões que dizem respeito às 

representações sobre o gênero, analisando como representam as mulheres, os homens e 

quais os papéis que cada um deveria exercer. Por fim, discutimos como a luta das mulheres 
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é representada na Congregação. O último capítulo trata das representações sobre as 

questões políticas, percebendo os posicionamentos dos frequentadores dessa congregação e 

as representações sobre o Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.  
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CAPÍTULO I - PENTECOSTAIS EM FEIRA:  

O CAMPO RELIGIOSO DE FEIRA DE SANTANA 

 

Neste capítulo busca-se analisar como o Pentecostalismo chegou ao Brasil e em 

quais as condições históricas. Fazemos uma incursão às origens do Pentecostalismo e sua 

natureza marginal com a qual surgiu nos Estados Unidos da América até a chegada em 

terras brasileiras. Reflete-se ainda sobre o campo religioso feirense, suas dinâmicas 

internas e o mercado concorrencial da fé que a cidade proporcionou, em especial a partir da 

chegada de grupos pentecostais, que trouxeram novas dinâmicas para as relações religiosas 

na cidade.  

 

1 Pentecostalismo: da Gênese à chegada ao Brasil e sua expansão pelo País 

 

A Assembleia de Deus se estabeleceu no Brasil em 1917. A chegada de seus 

fundadores em solo brasileiro, no entanto, foi em 1910, mas ainda não levava o nome que 

tem hoje; naquela altura era chamada Missão da Fé Apostólica, por reivindicar a 

experiência do Pentecoste (At 2). De acordo com o relato bíblico os apóstolos 

presenciaram a descida do Espírito Santo e começaram a difundir essa mensagem pelo 

mundo, conforme a orientação do Cristo. Esses crentes propagavam que eram herdeiros da 

Igreja Primitiva e que as noções sobre o Batismo no Espírito Santo eram para a 

continuação da Igreja nos tempos atuais
34

.  

A missão desenvolvida pelos jovens suecos Daniel Berg e Gunna Vingren em solo 

brasileiro é fruto da experiência pentecostal que tiveram nos Estados Unidos, que nasceu 

de uma experiência Metodista, da qual a Igreja Pentecostal do Brasil tem origem. O marco 

geográfico para tal, é ainda hoje conhecida como a Rua Azuza, 312, em Los Angeles por 

volta do ano 1906 em que nascia um dos fenômenos que marcaria o século e atravessaria 

para o presente com a força que tem no mundo, inclusive nas diversas partes do Brasil
35

. O 

expoente deste movimento foi E. W. Seymour que era afrodescendente, filho de ex-

escravizados e  frequentador de Escolas Bíblicas Dominicais na Igreja Betel, além de ter 
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sido, de algum modo, discípulo de C. Parham que desafiava os estudantes a lerem o livro 

que registra a história da igreja logo após a ascensão de Jesus Cristo – Os Atos dos 

Apóstolos – no qual se fixa a narrativa sobre o elemento marcador de todos os movimentos 

pentecostais no mundo, a glossolalia
36

.  

Ao chegar ao Brasil eles não tinham ainda uma igreja próprio, tampouco seguidores 

para que fundassem uma para dirigir de imediato; de tal modo eles compreendiam a 

realidade religiosa e por isso necessitavam de apoio da Igreja Batista que atuava na região 

do Pará para qual foram destinados. A mensagem da Bíblia pregada com ênfase 

pentecostal foi se espalhado pelo País por ter encontrado “terreno fértil nos corações e 

mentes dos trabalhadores nordestinos, que desiludidos com as expectativas de rápida 

ascensão social enfrentavam condições subumanas e o áspero trabalho servil que o 

extrativismo da seringueira lhes assolava a vida”
37

. Com as duras condições vividas, a 

precarização através da exploração da mão de obra na atividade extrativista, encontraram 

alento na mensagem trazida pelos suecos
38

.  

A Geografia na qual surgiu a Assembleia de Deus –  Belém do Pará –  favoreceu o 

alcance e disseminação desta pelo País, pois seguia as direções que os caminhos da 

borracha iam criando entre o Norte e a região Sul do Brasil, movimentando pessoas em 

torno desta atividade econômica e criando contato com a fé pentecostal que estava sendo 

anunciada há pouco tempo. “Dessa forma, a Assembleia de Deus, que em 1920 estava 

estabelecida em nove estados (três do Norte e seis do Nordeste), em 1930 já estava 

presente em praticamente todo o país (quatro estados do Norte, nove do Nordeste, quatro 

do Sudeste e três do Sul)”
39

 consolidando seu crescimento em território nacional.  

A dinâmica de voltar para suas terras – vindo da zona da borracha – fez com que, já 

na década de 1920, a irmã Joaquina chegasse em Canavieiras-Ba
40

, retornando, e portando 

agora uma mensagem nova – a mensagem que Jesus Cristo Batiza no Espírito Santo. Tal 
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como aconteceu no Pará no sentido nacional, ao chegar à Bahia, o Pentecostalismo 

também foi se espalhando para outras regiões do Estado e chegou à capital baiana, 

Salvador.  

Na capital baiana a Assembleia de Deus chegou logo após a entrada dos primeiros 

fiéis desta dominação no estado. Uma década depois, no ano de 1930, já se faziam 

presentes na cidade mais negra fora do continente africano, os primeiros grupos 

pentecostais, disputando aquele campo religioso com demais grupos que ali já se 

encontrava. Marcos Queiroz (2019), afirma que o início da pregação pentecostal se deu por 

um líder baiano, que havia migrado de Canavieiras, o pastor João Pedro da Silva, “na 

capital da Bahia, a fundação e organização da Igreja se deu apenas após o estabelecimento 

do missionário sueco Otto Nelson em Salvador, em 27 de maio de 1930
41

, “ficando a sede 

da igreja em sua residência, localizada à Rua Carlos Gomes 402
42

”, mas outras 

congregações surgiram com o tempo e a atuação que ali foi estabelecida. 

 

1.1 As encruzilhadas religiosas em Feira de Santana-BA 

 

Feira de Santana fica a 108 km da capital baiana, Salvador, sendo uma região 

estratégia de entroncamento para o comércio pelo qual é bastante conhecida, sua principal 

atividade econômica
43

. A cidade de Feira de Santana formou-se no final do século XVIII, a 

partir de uma feira de gado, na qual recebia pessoas produtoras de bovinos de diversas 

regiões do Nordeste para comercializar nesta região da Bahia. Embora houvesse outras 

atividades econômicas, o comércio de gado era uma atividade basilar para esta que estava 

“localizada na estrada das Boiadas, próxima do arraial de São José das Itapororocas e 

pertencia à comarca de Cachoeira
44

.  

 Assim, “em 1873, a vila foi elevada à categoria de cidade com o significativo 

topônimo de Cidade Comercial de Feira de Santana
45

”. Assim que logra o posto de cidade, 

entre as mais importantes do estado, “Feira de Santana se estruturou como centro de 
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convergência regional, pela capacidade de concentração de uma maior quantidade de bens 

e serviços na região, tendo por base as atividades comerciais e industriais
46

.  

No século XX Feira de Santana começa a tecer novas relações econômicas, o que 

deixou a cidade com maior dinamismo econômico e assumir a segunda maior população 

do estado da Bahia, perdendo apenas para Salvador. O crescimento populacional se deu de 

maneira rápida na cidade, atraídos principalmente pelas atividades econômicas que ela 

despontava. Ainda na segunda década do século XX “mais de doze mil habitantes (12.012) 

encontrados no distrito sede pelo censo de 1920, aos cerca de setenta mil (60.884) 

recenseados em 1960, explicitando: de uma pequena cidade à posição de maior centro 

urbano do interior da Bahia
47

. Na “década de 1920 houve um momento de efervescência 

civilizatória em Feira de Santana, tal como ocorria em outras cidades e capitais 

brasileiras
48

”. Assim, as elites se articularam para colocar em prática seus projetos.  

 

Com o crescimento da atividade comercial e o aumento da população, um 

projeto de modernização da cidade foi idealizado pelas elites locais, elites 

essas que eram formadas por membros da imprensa feirense, 

profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos, 

professores), comerciantes, funcionários públicos, além de fazendeiros e 

coronéis
49

.  

 

Os projetos
50

, como as demandas republicanas dos anos iniciais aparecem 

fortemente ligados a estrutura da cidade, ou seja, como a cidade se organiza, quão larga 

eram as avenidas, fazendo com que fosse por esta linha as projeções dos que dirigiam Feira 

de Santana. Segundo Aline Aguiar Oliveira:  
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outro aspecto era a imposição para a população de novos hábitos ligados 

a práticas citadinas, que se dissociavam da identidade de cidade sertanejo, 

apontando a necessidade de civilizar a população, discipliná-la, 

incorporando novos comportamentos, já que seus costumes eram tidos 

como “arcaicos”, sendo incompatíveis com o ideário de uma cidade 

representada como uma princesa
51

. 

 

A cidade crescia de modo acelerado e ia ganhando novos contornos populacionais e 

também a cultura e as relações sociais como um todo. Conforme Rossine Cruz: 

 

A abertura e melhoria de estradas, aliada ao desenvolvimento do sistema 

de transportes, facilitaria os deslocamentos em direção à capital do 

estado, tornando Feira um grande “colchão amortecedor” dos fluxos 

migratórios que se destinavam a Salvador ou mesmo ao Sudeste do país. 

Em 1970 haviam 35.209 habitantes não naturais e residentes há menos de 

10 anos no município. Isto significava 72% do acréscimo populacional 

ocorrido entre 1960 e 1970
52

.  

 

O fator que explica essas migrações era a procura de empregos que o CIS – Centro 

Industrial do Subaé – acabou atraindo pessoas de diversas localidades do País, com 

pensamentos e experiências distintas. De acordo com Manoela da Silva Muniz, “a partir de 

fins dos anos 1950, a média de crescimento populacional em Feira de Santana é de 

aproximadamente 21% por década (1960, 1970, 1980) – número que indica a corrida de 

moradores que vieram de outros lugares”. Com tipos de relações sociais, com formas 

particulares de pensar o mundo, essas pessoas traziam consigo, inclusive suas expressões 

religiosas e tinham as crenças mais variadas, sobretudo pentecostais
53

. O CIS e suas 

instalações, em especial os bairros que foram surgindo em sua volta, fora responsável por 

amalgamar estas formas distintas de viver. Foi um polo aglutinador de homens e mulheres 

com experiências distintas, de localidades diversas. Neste ritmo de transformações 

surgiram os bairros planejados em Feira de Santana, isto é, uma junção de um projeto 

econômico relacionado com as mudanças sociais e culturais e foram projetados novos 
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espaços de moradias na cidade. Os denominados conjuntos habitacionais que foram 

fundados a partir do avanço industrial da cidade
54

.  

Seguindo Nacelice Freitas havia nas elites feirenses uma compreensão da 

importância da cidade nas relações com o estado da Bahia e sua economia. Por isso era 

sabido da sua influência na “Microrregião Geográfica e por ser um centro coletor e 

distribuidor de bens e serviços, o município [...] sobressai diante de todos os outros no que 

se refere à representatividade econômica, política, cultural do Estado
55

. Tornando-se 

modelo para as demais cidades da região, os conjuntos habitacionais planejados que 

começaram a surgir a partir da década de 1970 uma demonstração, não apenas do 

crescimento econômico e populacional, mas também de um novo jeito de morar e viver na 

cidade.  

A cidade passou por essas transformações e foi em 1968
56

 que aconteceu o plano de 

organização em Feira de Santana, visando alocar as populações que chegavam para 

trabalhar no comércio e na indústria nascente. A partir de então “é que se constatou uma 

mudança, com a realização do primeiro Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

(PDLI)
57

” e neste âmbito surgiram vários conjuntos habitacionais na cidade feirense, 

buscando comportar a população que até àquela altura ia se aglomerando de maneira 

aleatória e construindo suas residências de maneira disforme ou mesmo ficando na rua 

mendigando. O planejamento para uso e ocupação do solo só aconteceu depois do primeiro 

PDLI e, com a implantação do CIS é que houve realmente um início de ordenamento 

(PDLI)
58

. 

Este contexto também diz sobre a distribuição urbana cortada por características 

socioeconômicas, mantendo os privilégios para os mais abastados economicamente.  

 

O Governo municipal incentivou diversos loteamentos, abrindo vias de 

tráfego em áreas adjacentes ao centro, e incentivando ocupações mais 

distantes, como a do Conjunto JOMAFA (Feira I) e da Cidade Nova. 

Esses conjuntos, inicialmente, serviram para o proletariado, classe baixa, 

mas pouco a pouco foram sendo ocupados pela classe média. Os 

conjuntos planejados especificamente para a classe média foram: Morada 
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das Árvores, ACM, Centenário e Milton Gomes (os dois últimos 

próximos ao centro, dentro do Anel do Contorno)
59

. 

 

Desse modo houve um direcionamento dos trabalhadores para as zonas mais 

distantes do centro onde deveria viver a civilidade que tanto se prezava para princesa do 

sertão e agora segunda maior cidade baiana.  

Para a população de baixa renda foram implantados pelo Estado, com 

financiamento do extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), diversos 

conjuntos como o Feira IV, Feira V, Feira IX e Feira X, sendo este último 

o maior. Todos se encontram dentro do Anel do Contorno, exceto o Feira 

VI, e possuem rede de distribuição de água e rede coletora de esgotos. 

Fora do Anel de Contorno, destacam-se os conjuntos Feira VI, 

Fraternidade, Viveiros, Francisco Pinto e o Parque Panorama todos com 

rede de água e esgoto
60

. 

 

Foi desse modo que surgiu os bairros fora do anel de contorno, que circundava a 

cidade até então, mas que com o tempo foi engolido por bairros que foram se formando nas 

regiões mais distantes do centro da cidade. Neste movimento urbano é que nasceu o 

Conjunto Habitacional do Feira VI, situado nas imediações da Universidade Estadual de 

Feira de Santana-BA.  

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) surgiu também dos processos 

de modernização que passavam na cidade. Se as práticas de sociabilidade foram alteradas, 

se as imagens da cidade estavam se modificando, mesmo com as disputas dos discursos
61

, 

a elite feirense lutou para que o Governo do Estado atendesse às suas reivindicações com 

uma Universidade. Não bastava apenas mudar as ruas e as praças da cidade. Era necessário 

criar um ar de novo, moderno e nada mais emblemático do que ter uma Universidade que 

representasse a intelectualidade, o científico e romperia de vez com o suposto atraso.  

No ano de 1970, logo em janeiro, o Governo do Estado da Bahia, movido pela 

pressão das elites, “Autoriza o Poder Executivo a instituir sob a forma de Fundação, a 

Universidade de Feira de Santana”
62

 esse que foi o “último ano do governo de Viana 

Filho, também o auge da repressão militar sobre a universidade brasileira, as aspirações 

por universidade em terras feirenses concretizavam-se ao constituir a FUFS – [Fundação 
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Universidade de Feira de Santana]”. A consolidação de uma Universidade foi como se 

materializasse as ideias modernas e as pretendidas mudanças que a cidade aspirava.  

Os cinco anos seguintes foram de debates e discussão sobre o modus operandi que 

a instituição iria adotar
63

 e foi no ano de 1976 que houve a autorização de funcionamento 

da instituição, o vice presidente da República “autoriza o funcionamento da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, com sede da Cidade de Feira de Santana, Estado da 

Bahia
64

” agora não mais como Fundação e sim com o título de Universidade e autonomia 

que esta passara a ter a partir daquele ano
65

. A consolidação ocorreu no ano de 1980, 

quando o Estado da Bahia assume a criação da “Universidade de Feira de Santana
66

”.  

A partir do estabelecimento da UEFS na região Norte da cidade, acabou por gerar 

uma certa valorização desta região, tanto que “naquele ano [1992], um decreto expandiu a 

sede de Feira de Santana foi ampliada nos sentidos Norte e Oeste, incluindo a UEFS, o 

bairro Novo Horizonte, Pau de Légua, Pitombeiras, Santa Luzia e parte da Asa Branca, que 

só então foram consideradas zona urbana
67

. Essa região cresceu e atraiu gente de diversas 

localidades para ocupar o espaço.  

 Os governos desprivilegiam a população e pensa a cidade a partir das gigantescas 

obras.  Uma vez, que a “urbanização” é o carro-chefe dos governos municipais. As duas 

gestões de José Ronaldo de Carvalho (PFL/DEM, 2000 - 2008) ficaram marcadas pelo 

asfaltamento de ruas, prolongamento de duas das principais avenidas e, por fim, a 

construção de viadutos
68

”. Atendendo interesses que estão distantes da população, o 

modelo de governabilidade anteriores, até 2012 o prefeito Tarcísio Pimenta (DEM), eleito 

em 2008, saindo da Câmara de vereadores para a Prefeitura, “continua [...] tendo como 
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assunto único nas entrevistas em rádios a construção de um Centro Administrativo, 

abertura de novas ruas/artérias, construção de condomínios e casas, deixando de fora as 

necessidades básicas pelas quais os subalternos não podem pagar
69

”.  

 

1.2 Uma cidade princesa, o portal do sertão: o campo religioso em Feira de Santana  

 

A presença Pentecostal em Feira de Santana não é a primeira expressão do 

Protestantismo na cidade princesa. No final do século XIX já existia nas terras do portal do 

sertão missionários presbiterianos que faziam o papel proselitista de distribuição de 

materiais protestante
70

. Por vista de seu potencial de aglomeração de pessoas “a cidade de 

Feira de Santana tornou-se um dos municípios visitado por protestantes realizando a 

colportagem, isto é, venda de Bíblias e literatura evangélica, inicialmente em 1889, com as 

atividades do missionário presbiteriano Rev. George Chamberlain, que distribuiu Bíblias e 

folhetos evangélicos e realizou cultos públicos
71

”. A presença dos Protestantes suscitou 

debates na cidade, mas Chamberlain fazia manifestações públicas de sua fé, o que gerava 

um desgosto por parte da comunidade Católica já estabelecida. 

A chegada dos protestantes gerou disputas que se deram por conta da tentativa de 

manutenção da hegemonia Católica neste campo religioso uma vez que: 

 

(...) alguns desses conflitos resultantes da não aceitação das doutrinas 

protestantes pelos católicos feirenses, devido à hegemonia da Igreja 

Católica que não admitia a presença de outras doutrinas concorrentes, a 

exemplo da mensagem protestante divulgada pelo casal Gillanders em 

Feira de Santana na implantação da Igreja Evangélica Unida
72

.  

 

A cidade passava por uma série de mudanças a partir do início do século XX e 

novas formas de relações foram se incorporando à cidade, o Protestantismo se mostra 

também como um destes elementos nos anos iniciais do século anterior. Sobre a questão 

SILVA (2009) considerou:  

 

Após dois anos de intenso trabalho proselitista, em 1937, organizou-se a 

Igreja Evangélica Unida de Feira de Santana, a primeira denominação 

protestante a fixar-se na cidade (...) Os primeiros anos foram muito 
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difíceis: perseguições e intolerância por parte do clero católico, que 

ameaçava até os fiéis que alugassem casas para os “crentes fazerem o seu 

culto”
73

. 

 

A disputa no campo religioso feirense foi muito intensa e a tentativa de a Igreja 

Católica permanecer controlando de maneira soberana é bastante evidente, como constatou 

a pesquisadora.  Todavia a disputa não era apenas relativa à chegada dos Protestantes, mas 

já havia de algum modo outras religiões que concorriam entre si.  

 

A Princesa do Sertão atraiu várias ondas migratórias, sujeitos históricos 

que traziam seus aportes culturais, inclusive suas crenças e 

representações sobre o sagrado, que interagiam com a população 

tradicionalmente residente, a qual também era diversificada do ponto de 

vista étnico e religioso. Outras divindades, entidades sagradas e musas 

também foram convocadas para proteger seus fiéis e seguidores, louvadas 

e hineadas por variados cantos e linguagens rituais
74

. 

 

Com a chegada do Pentecostalismo em 1938 à Feira de Santana, o campo religioso 

da cidade princesa se tornou ainda mais diverso e complexo diante das disputas na “terra 

de Sant'ana". Com a expansão dos novos bairros as experiências de fé também foram se 

espalhando, levadas pelas pessoas que começaram a formar estas novas aglomerações ao 

tempo que foram surgindo templos, centros, terreiros, locais de dedicação ao sagrado, 

aumentado a disputa no campo religioso. O “crescimento do Pentecostalismo no Brasil 

esteve na esteira dos crescentes processos de industrialização e urbanização do País, sendo 

um fenômeno muito presente nas classes empobrecidas
75

” das cidades.  

O pentecostalismo passou por transformações e o grupo clássico deu lugar a uma 

nova maneira de expressão de fé, o Neopentecostalismo. Com o surgimento da Terceira 

onda do Pentecostalismo, ou dos Neopentecostais
76

 foi sendo perceptível um novo modo 

de expressão do ser pentecostal, agora já atrelado ao prefixo (NEO), com marcas novas, 

todavia sem abandonar o principal fundamento que é a glossolalia. Calcada principalmente 

na Teologia da Prosperidade, uma leitura mais literalista da Bíblia e chegou principalmente 
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nas zonas mais pobres das cidades brasileiras
77

, incorrendo de algum modo na 

diferenciação dos ditos pentecostais clássicos.  Uma vez que adotaram novos modos de ser 

na sociedade as suas relações foram sofrendo diretamente as constantes transformações 

sociais do século XX, no Brasil:  

 

No neopentecostalismo, a liberalização, o quase abandono dos usos e 

costumes de santidade ascética que eram mantidos pelos pentecostais são 

mudanças oriundas das transformações culturais das quais “ninguém 

ficou imune [...]. Liberaram os fiéis para saírem com amigos a shoppings, 

teatros e cinemas, participarem de festas, irem a jogos em estádios, 

assistirem televisão, ouvirem músicas que não evangélicas, enfim, 

“viverem uma vida normal
78

”.  

 

 Seguindo novos modelos, a cidade de Feira de Santana também passou por estas 

transformações sociais que ocorreram inclusive no âmbito das relações religiosas. Se 

tivermos “um breve olhar na paisagem urbana feirense pode levar o observador a algumas 

hipóteses preliminares que atestam a expansão neopentecostal na cidade, especialmente 

nos bairros mais populares...
79

”, os quais surgiram neste movimento de expansão e 

organização da cidade feirense.  

O Neopentecostalismo renovou a dinâmica do campo religioso brasileiro e 

consequentemente feirense com suas mudanças “visível nas práticas e representações 

cunhadas por estas denominações (...) incluindo reformas de caráter secularizante, 

comportamental, estético e teológico, para além das características centrais do 

pentecostalismo, como o êxtase religioso, a prática de cura e o exorcismo
80

. Essas novas 

“roupagens” tornaram ainda mais complexas as relações religiosas no campo de todo o 

Brasil e também em Feira de Santana a partir da década de 1970.  
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CAPÍTULO II- A RELIGIÃO EM TERRA DE CIENTISTAS: O CAMPO 

RELIGIOSO DO CONJUNTO FEIRA VI, FEIRA DE SANTANA 

 

O campo religioso do Conjunto Feira VI era marcado por grande vitalidade e 

complexibilidade, nele há presenças de vários agentes religiosos que disputam fiéis. Há 

neste conjunto relativamente pequeno, a presença de grupos Pentecostais, Neopentecostais, 

Adventistas, de Matrizes Africanas, Católicos e Batistas. Compreender estes grupos é 

fulcral para alinhavar olhares com lentes mais precisas sobre a Assembleia de Deus Feira 

VI. Sabendo como ele se apresenta frente à realidade que lhe cerca, a iminente 

concorrência no “mercado da fé”, tendo, ela, que mover capitais simbólicos para galgar 

lugar de destaque dentre as demais.  

 

2.1Vários indivíduos, vários credos: o Conjunto Feira VI  

 

  Sobre a crescimento populacional direcionado para a região Norte de Feira de 

Santana, se processou a partir da década de 1970
81

 na tentativa de organizar a cidade e 

alocar o crescente número de migrantes que chegavam em busca de emprego. Diante disso 

houve três tentativas para fazer a gestão das localidades que iam atender a população então 

necessitada de espaço para instalar suas moradias.  

Segundo Valter Zaqueu da Silva, “O Instituto de Orientação às Cooperativas 

Habitacionais (INOCOOP), a Habitação e Urbanização da Bahia S.A. (URBIS) e o Plano 

Municipal de Habitação Popular (PLANOLAR) - este de gestão exclusiva do município”
82

 

foram às empresas responsáveis por capitanear os projetos de moradias para a população 

que necessitava de lugares para morar.  

Cada empresa atendia um tipo específico de pessoa, levando em conta 

principalmente sua condição material, sendo que as dificuldades de moradia não foi 

problema exclusivo da população pobre, “a classe média também enfrentava obstáculos 

para comprar ou construir suas casas, e os programas ligados ao – INOCOOP [com renda 

de Cr$ 7 mil mensal] e URBIS [renda superior a Cr$ 15 mil mensal] – do Governo do 
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Estado da Bahia, destinavam-se às camadas da população com renda fixa”
83

 e as 

populações que não tinham renda fixa, ou mesmo eram portadores de maiores dificuldades 

e não tinham renda alguma, seriam atendidos pelo PLANORLAR, que direcionou a 

população mais pobre para as localidades com risco de alagamento, sem energia elétrica, 

sem coleta de lixo e onde não havia serviços básicos, incluindo a falta de transporte 

público para locomoção em direção aos postos de trabalho.
84

 

A região recebeu uma série de conjuntos habitacionais e somavam 3546 casas 

construídas pela URBIS
85

 até a década de 1980. Embora a cidade fosse ganhando novos 

modelos e padrões de construções “apesar do crescimento significativo de moradias e, 

portanto, da população nessa região, não houve um crescimento equivalente de serviços 

básicos como saneamento, coleta de lixo e transporte
86

 e havia constante reclamação da 

população que não aceitava aquelas condições. Sobre isso denuncia o jornal Feira Hoje 

dizendo que “a falta de iluminação pública se constitui atualmente um dos maiores 

problemas do bairro da Cidade Nova, que temem até mesmo andar à noite em 

determinadas ruas, pondo em risco a vida da população”
87 

e causando insatisfação a 

população.  

As denúncias seguiram demonstrando mais problemas na forma com que a cidade, 

em especial esses conjuntos da periferia foram sendo gestados. Contudo, “outros 

problemas existem no bairro, como rua sem pavimentação, calçamento danificado, 

acúmulo de lixo e grande matagal existe em volta do conjunto que servem para abrigo de 

marginais
88

”. O que levava a população a ficar temerosa e descontente com as condições 

que estavam os conjuntos sob total abandono e careciam de assistência para construção de 

serviços básicos.  

Campo Limpo, bairro “cheio de mato” e muito violento; tinha fábricas cuja 

poluição causava doenças; faltava transporte público e saneamento básico precário; havia 

alto número de atropelamentos, já que o Campo Limpo tem como um dos seus limites 

territoriais a BR-116 Norte.)
89

, fez com que a população se insurgisse para protestar contra 

as condições que estavam vivendo. Um elemento que aparece aqui e se repetiu na notícia 
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sobre a Cidade Nova e a redondeza que estavam estes bairros, sempre “cheio de mato”. 

Isso remonta a zona distante da cidade na qual as casas ainda são poucas e falta de 

manutenção da área pública que se refletia em mais de um conjunto.  

No bojo dessas mudanças e expansão da cidade é que surge o Conjunto 

Habitacional Feira VI. Foi construído pela empresa URBIS na marcha de urbanização da 

cidade de Feira de Santana impulsionada pela construção. Bethsaide Souza Santos nos 

lembra de que “Entre 1967 e 1986, percebe-se claramente a urbanização a Norte, “atraída” 

pelo campus da UEFS [...]” e que “os conjuntos habitacionais também foram marcantes no 

processo de urbanização da Feira de Santana, uma vez que era através deles que o poder 

público direcionava o crescimento da cidade. Isso quer dizer que, geralmente a cidade 

crescia onde se implantava os conjuntos
90

”, atraindo pessoas para as suas redondezas.  

No processo de distribuição da cidade os grupos menos abastados povoaram a 

área, sendo que as características do conjunto foram sendo alteradas ao longo dos anos. 

Inicialmente o conjunto habitacional (também chamado atualmente de sub-bairro) – que 

pertence à área do bairro Campo Limpo – se chamava Conjunto Áureo Filho, passando a 

ser denominado de Conjunto Feira VI, seguindo uma linha de outros conjuntos 

habitacionais de Feira de Santana, tais como Feira I, Feira IX, Feira X (o maior deles), e 

sendo um lugar propício para a morada de estudantes pela proximidade com a universidade 

Estadual de Feira de Santana.  

O Conjunto Feira VI foi o sexto a ser construído entre os demais. Sua obra foi 

inaugurada no ano de 1984 com 530 casas rebocadas, construído pela URBIS, e já tinha 

garantido reboca nas casas a serem entrega a população. Do ponto de vista do perfil dos 

moradores, podemos inferir que a priori quem começou morando no conjunto foram 

pessoas de classe média baixa, pois era necessário ter renda fixa de no mínimo Cr $15 mil 

mensais para participar do projeto com essa empresa. O fato é que o conjunto fica 

localizado numa área plana, distante de pontos de alagamentos o que gera uma certa 

segurança aos moradores, embora ao ser entregue fosse distante do centro, hoje se 

configura por sua localização de fácil acesso ao centro da cidade.  

Aos poucos o conjunto foi se tornando o que se chama de “Cidade Universitária” 

– por sua proximidade com a UEFS e o perfil de pessoas que nela residem –, servindo de 

moradia aos estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, mas também a seus 
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funcionários e professores. O que era um espaço periférico se tornou arena da especulação 

imobiliária que paulatinamente vai substituindo (ou adaptando) residências por pousadas e 

prédios residenciais/ repúblicas, além dos moradores que constroem casas para alugar ou 

alugam as suas próprias casas aos moradores que ficaram por ali em média cinco anos de 

graduação. Com isso o público que mora no Feira VI é bastante variado e diverso, tendo 

contornos que possibilita uma série de experiências culturais aos que habitam esta área.  

O conjunto é formado por ruas principais que têm extensões relativamente 

grandes e que são cortadas por caminhos, responsáveis por interligar uma rua a outra, 

dando acesso a carros, animais que ainda circulam com frequência nesta área – fazendo 

principalmente transporte de mudanças de estudantes –, e pedestre que cortam os caminhos 

do Feira VI dia e noite. Há, nos últimos anos, um movimento de verticalização do 

Conjunto, por este estar imprensado nos muros da UEFS de um lado, impedido de avançar 

para leste por conta da BR-316 que o separa do Parque Ipê, do outro pelas imediações do 

Campo Limpo que o circunda. O Feira VI está circunscrito nesta geografia, restando como 

alternativa de crescimento a construção de prédios.   

Há uma rua principal que corta o conjunto (Rua A) na qual situam-se as principais 

áreas de lazer do Conjunto, rua que passa as linhas de ônibus que atende a comunidade 

estudantil, mas também para os moradores em geral. A rua A comporta os bares, 

lanchonetes e restaurantes mais frequentados principalmente pelo público universitário 

(funcionários, estudantes e professores), sendo uma das ruas mais movimentadas do 

Conjunto habitacional. Em seguida, a rua G que dá acesso ao portão lateral da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, contendo uma rede de serviços e atendimentos 

ao público que se relaciona com a Universidade de maneira mais efetiva. Têm as demais 

ruas com a sua importância e são principalmente ruas compostas por moradias, 

majoritariamente ocupadas por estudantes advindos de outras cidades da região ou do 

Brasil.  

No Conjunto há uma escola Pública – Colégio Estadual José Ferreira Pinto –, 

localizada na rua A (a principal do conjunto), que abarca estudantes dos grupos menos 

abastados financeiramente, filhos da classe trabalhadora até de localidades circunvizinhas 

que se deslocam até o Feira VI para estudar; essa instituição oferece Ensino Básico, 

Fundamental II e Médio, Educação de Jovens e Adultos-EJA.  Existem ainda duas escolas 

particulares que só oferecem ensino infantil e fundamental I. 
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2.2 Quem joga nesse campo? Dinâmica do campo religioso do Feira VI 

 

Ter conhecimento sobre o período de fundação e estabelecimento dos grupos 

religiosos dentro do espaço estudado é de extrema importância, pois podemos com esses 

dados contextualizá-los, entender uma possível hegemonia, perceber conflitos tais como 

“disputa de território religioso” que estes podem travar.  

 Em relação a Igreja Católica em Feira de Santana segundo a vice-coordenadora da 

Pastoral de Liturgia
91

  Maria de Fátima Silva Oliveira, os integrantes da Pastoral da 

Liturgia têm a função de organizar as celebrações como missas, terços, tríduos –  o núcleo 

religioso que viria a ser a Igreja do Sagrado Coração de Jesus (católica) iniciou juntamente 

com a fundação do conjunto Feira VI pelos idos de 1986. De acordo com a vice 

coordenadora a URBIS, empresa construtora do conjunto, doou todo um quarteirão para a 

construção do templo e demais espaços da paróquia. Entretanto, com crescimento 

populacional o terreno destinado à comunidade religiosa foi sendo ocupado por diversas 

pessoas, chegando a um ponto em que o grupo de fiéis, em que ela se incluía, decidiu 

demarcar um espaço e ceder o restante para que as pessoas constituíssem residências.  

A doação de um terreno (que segundo a depoente equivalia a todo um quarteirão) 

para a construção de um templo Católico demonstra o poder e influência da Igreja Católica 

em Feira de Santana. Atualmente a Comunidade do Sagrado Coração de Jesus faz parte da 

Paróquia São José Operário que engloba a área do bairro Campo Limpo e tem como 

pároco o Padre Augusto. 

A senhora Maria de Fátima Oliveira
92

, juntamente com seu marido e outros 

moradores da região, integrou o grupo que somou esforços em prol do estabelecimento da 

comunidade religiosa católica naquela localidade. A vice coordenadora disse ter se 

estabelecido no que viria a ser o conjunto Feira VI no ano de 1984, portanto dois anos 

antes de constituírem o grupo. As pessoas do conjunto foram se identificando com a 

comunidade religiosa que se estabelecia naquele momento e suas forças foram sendo 

concatenadas para fazer do conjunto um lugar de manutenção do capital simbólico e 

perpetuação de sua maior visibilidade histórica, no caso da Igreja Católica – detentora 

oficial do poder simbólico no Brasil desde o período colonial.  

É de se perceber que a posição no campo religioso tem ligação direta com a 

construção histórica de cada sociedade e de cada segmento que o integra no caso da 
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experiência católica hegemônica nas “terras de Sant'Ana
93

”, se estabelece na rua principal 

do conjunto e tem uma grande área onde se situa seu templo. Há uma série de práticas – 

festas do calendário nacional que fazem parte das devoções, missas, procissões, encontros 

nos lares, reza dos terços –, realizadas pela comunidade que visa ao fim ser a detentora de 

maiores vantagens, uma vez que o campo está constantemente sendo disputado e as 

posições não são fixas
94

. 

No mesmo período
95

, no ano 1990, foi feito o assentamento do Terreiro de 

Candomblé Ilê Axé Igjifárômim, que ao contrário da Igreja Católica, que está localizada na 

principal avenida do conjunto, fica localizado na periferia, entre o conjunto Feira VI e o 

bairro Campo Limpo, numa rua sem pavimentação ou rede de esgoto. Se localiza numa rua 

que já foi palco de luta por parte dos moradores que enfrentavam problemas com coleta de 

lixo. Sendo uma área que fica na extremidade norte do bairro, região conhecida pelo nome 

de Pau de Légua.  

“A prefeitura não fazia a coleta a fim de instalar o lixão da cidade nos limites do 

bairro – note-se que o local é próximo a uma das lagoas da cidade
96

”. Talvez esse fato 

demonstra a discriminação existente em relação as Religiões de Matrizes Africanas se 

comparadas com as de origem cristã. Na frente do Terreiro está uma placa anunciando o 

local como Associação Cultural São Francisco de Assis. A associação precedeu à 

estruturação da Casa de Axé, e o grupo em seu início foi declarado oficialmente sob o 

nome da Associação, sendo registrado como Terreiro em 2010, quando o Babalorixá 

Cristionizio Francisco de Almeida teve conhecimento da possibilidade de oficialização do 

grupo religioso.  

Outro fator que se pode inferir é a própria estruturação necessária às manifestações 

religiosas de matriz africana. No livro Na gamela do feitiço: Repressão e Resistências nos 

Candomblés da Bahia Júlio Braga (1995) faz uma análise acurada de como as 

manifestações religiosas dos povos afro-brasileiros eram vistas pela hierarquia Católica 

dominante da Bahia, como demoníacas, associadas ao mal. Neste mesmo trabalho ele 

argumenta que uma opção de resistência foi fundar as Casas, os terreiros em locais mais 

afastados do centro urbano. Por sofrerem violência e racismo religioso
97

, estes grupos 
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adotam maneiras de resistir à intolerância religiosa vigente na sociedade brasileira, Feira 

de Santana não ficaria fora disso, e consequentemente o Conjunto Feira VI. Práticas como 

estas revelam  

a forte marginalização e estigmatização das religiões de matrizes 

africanas, expressões de violência e intolerância religiosa, 

criminalização, racismo explícito, sinais evidentes de 

continuidades das representações étnicas herdadas do 

etnocentrismo da religião civil dos missionários, atualizada pelo 

racismo estrutural presente na formação social brasileira
98

. 

Fato marcante desse silenciamento, que parece ter sido internalizado, é a ausência 

da bandeira branca – pelo menos de forma visível – um elemento de sinalização da 

presença de uma Casa de Axé. É perceptível a tentativa de criar alternativas para 

manifestação da religiosidade afro-brasileira nesse espaço majoritariamente cristão.  De 

acordo com Roger Bastide: 

 

A religião ou as religiões afro-brasileiras foram obrigadas a procurar nas 

estruturas sociais que lhes eram impostos “nichos”, por assim dizer, onde 

pudessem se integrar e se desenvolver. Deviam se adaptar a um novo 

meio humano, e esta adaptação não iria se processar sem profundas 

transformações da própria vida religiosa
99

.  

 

Ao analisar a relação entre o Catolicismo e entidades afro-brasileiras a 

pesquisadora Alaíze Santos da Conceição demonstra que os cultos afros foram se ajustando 

para se solidificarem no Brasil católico que detinha a hegemonia do campo religioso, mas, 

em contrapartida, a Igreja Católica fora também levada a se readequar à dinâmica 

estabelecida por esses encontros religiosos. Isso nos impele a uma compreensão de que a 

“Cultura é dinâmica e que as religiões podem ser compreendidas no âmbito cultural, seria 

impossível esperar que as religiosidades fossem estáticas. Ao entrar em contato com novas 

                                                                                                                                                                                
compreender mais sobre este termo conseguimos refletir sobre a coerência dele para tratar do racismo 

religioso como forma de qualificar as violências contra as comunidades de terreiro”. É importante ainda 

atentar para a capacidade de transmutação desta categoria de análise social. O Racismo não pode e nem deve 

ser compreendido como apenas um ato em relação a alguém ou alguma religião, como é o caso, o racismo 

religioso deve ser entendido como estrutural e estruturante das relações religiosas, sendo este capitalizado de 

privilégios historicamente construídos para manutenção do poder das expressões religiosas hegemônica na 

sociedade brasileira. Dizer isso, é assumir que existem grupos religiosos que se beneficiam da construção 

demoníacas que fazem das religiões de matrizes africanas e que por isso é do interesse a manutenção 

cristalizadas destas violências.  
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matrizes culturais e religiosas a tendência são as apropriações e/ou ressignificações
100

, 

fazendo através desse processo estratégias para sua existência.  

Segundo Cristianizio Francisco de Almeida, Baba Kutú ou Pai Famo, como 

também é chamado, Babalorixá da casa, nos primeiros anos que chegou ao Conjunto Feira 

VI a situação de pobreza era muito intensa, e por isso a Associação teve um importante 

papel de ajuda social, o que aproximou as pessoas da comunidade religiosa. Essa 

aproximação pode ter contribuído na constituição do grupo de filhos-de-santo daquela 

Casa de Axé. As narrativas na cidade feirense apontavam no sentido de dizer que “as 

práticas de Candomblé eram opostas à civilização
101

”. Como forma de reagir a estas 

representações racistas os grupos afros criavam práticas que iam na contramão da narrativa 

violenta, inclusive nas redes de solidariedades, como é o caso da Associação liderada pelo 

Terreiro do Baba Kutú  

Silva em Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira
102

, ao tratar sobre as 

religiões afro-brasileiras, aponta para as perseguições cultural e legislativa e uma intenção 

de silenciar a presença do Candomblé em Feira de Santana, explícita, dentre outros casos, 

na discriminação feita ao poeta e escritor Aloísio Resende pelo fato de este frequentar os 

templos das religiões de matrizes africanas e compor poemas de exaltação a esse credo. 

Na década de 1940 do século XX chegaria mais uma denominação protestante em 

Feira de Santana. Vindo em grupos da capital baiana, faziam pregações às manhãs e tarde 

no verão da cidade “Princesa”. Segundo Zózimo Trabuco
103

 foi em dia 05 de outubro que 

se iniciaram as atividades religiosas dos batistas. Ele afirma que “em 1941 foi organizada a 

Congregação Batista, que em 1947 se tornaria a Primeira Igreja Batista de Feira de 

Santana”.  

 Os batistas foram se firmando no campo religioso de Feira de Santana, enfrentando 

as dificuldades que apresentavam a cidade. Precarização de serviços básicos, dificuldades 

alimentares e difícil adaptação dos missionários estrangeiros em lidar com todo aspecto de 

vida dos sujeitos sertanejos
104

. Com as mudanças na cidade de Feira de Santana as igrejas 

também foram mudando. Ia acontecendo de modo dialético e uma influenciando sobre a 
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outra. As discordâncias no interior da denominação fizeram com que essa fosse se 

dividindo e outras Igrejas Batistas fossem formadas, as ligadas às convenções ou mesmo as 

independentes 

Em 1993, a Igreja Batista (Missionária Internacional) do Feira VI fixou-se neste 

conjunto
105

. Segundo o atual Pastor, Mário Souza Junior, o terreno foi doado por Silvano 

Rodrigues, um membro da Igreja Assembleia de Deus, à Igreja Batista Missionária 

Internacional sob a liderança do Pastor João Batista, para a construção de um templo. 

Mário Jr. informa que Silvano Rodrigues doou o terreno à Igreja Batista devido ao fato de 

a Igreja Assembleia de Deus não demonstrar interesse em organizar uma congregação no 

local e por que em sua família havia fiéis batistas. Esta localiza-se na rua I, próximo a 

Universidade Estadual de Feira de Santana, tem grande parte de sua membresia pessoas 

que vêm de outras cidades e que se juntam neste templo para manifestação de suas crenças 

e culto a Deus.  

A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada no Brasil no ano de 1951 no 

interior paulista. A cidade de São João da Boa Vista foi onde a primeira congregação foi 

fundada, e dali se espalharam por todo o Brasil, em especial a partir da Cruzada Nacional 

de Evangelização, dois anos após sua fundação, idealizada por Harold Williams
106

.   

No ano de 1998, a Igreja do Evangelho Quadrangular estabeleceu um templo num 

“salão alugado” no conjunto Feira VI sob a liderança do Pastor Vanildo Francisco da 

Conceição
107

. Atualmente a Congregação já possui sede própria com três andares na praça 

principal do conjunto e é liderada pelo Pastor Milton dos Santos Guimarães (natural de 

Sapiranga, cidade do estado do Rio Grande do Sul) e por sua mulher, a pastora feirense 

Viviane de Jesus Lima Guimarães. O Pastor Nilton, líder a Congregação do Feira VI já 

trabalhou em Conceição do Coité, e na Congregação do conjunto Parque Ipê, onde se 

tornou superintendente da 6ª Região Eclesiástica da Igreja do Evangelho Quadrangular. 

Esse grupo divide a área de cada município em que está inserida em regiões eclesiásticas 

sob a superintendência de um pastor, aliado a uma Igreja sede, como é o caso da 

Congregação do Feira VI e do Pastor Nilton Guimarães. 
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Quadro 1-Disposição do campo religioso do Conjunto Feira VI 

Disposição do campo religioso do Conjunto Feira VI 

Estabelecimento religioso Tipologia  de Fé Disposição no Campo  

Igreja Batista da Família Histórico – dissidente  Rua A 

Igreja do Sagrado Coração de Jesus Católicos  Rua A 

Igreja Internacional da Graça de Deus Pentecostal  Rua A 

Igreja Yeshua Jesus é o Senhor Pentecostal  Rua C 

Igreja Evangélica Conservadora da Fé Pentecostal?! Rua F  

Igreja do Evangelho Quadrangular Pentecostal  Rua G 

Igreja Sem Placa,  Pentecostal  Rua H 

Igreja Batista Ebenézer Histórico   Rua I 

Igreja Assembleia de Deus – ADEFS Pentecostal Clássico  Rua M 

Igreja Adventistas do Sétimo Dia Novas igrejas  Rua N 

Igreja Apostólica Jardim do Getsêmani Pentecostal  Rua Pau de légua 

Terreiro Candomblé Ilê Axé 

Igjifárômim 

Matriz Africana  Rua Pau de légua 

Centro Santa Dulce dos Pobres,  Espírita?!  Rua Pau de légua–

Periférico  

   Fonte: Caderno de campo, elaborado pelo autor.  

 

A tabela acima há uma prevalência dos templos protestantes nas ruas principais, 

seguida do templo Católico do Sagrado Coração de Jesus, a mais antiga a se localizar no 

Conjunto. O Centro Espírita, está localizado em zonas mais afastada da zona mais 

povoada, se localiza já na periferia das ruas que circundam a área residencial. Seguida do 

Terreiro de Candomblé, que obedece a mesma situação – distantes do centro. Isso 

possibilita inferir que os grupos de orientação cristãs têm maior destaque no campo 

religioso em debate, ficando perceptível na forma com que cada uma está distribuída 

geograficamente. As formas de organização do espaço é também uma forma de poder, uma 

maneira de legitimar grupos em detrimento de outros, criando prestígios ou mesmo 

reforçando lugares hierarquizados.  

Figura 1-Vista de cima do Conjunto Feira VI, com ênfase nas religiões. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Imagem do google maps.  
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Analisando o mapa do conjunto, é possível ter uma dimensão mais acurada desta 

distribuição, tendo em vista que o Terreiro não aparece na delimitação do bairro, pelo filtro 

que foi utilizado: “segmentos religiosos no Feira VI”, pode-se perceber como está 

estabelecido, próximo a UEFS, e os grupos religiosos Cristão: protestantes em sua maioria, 

e católicos, estão sempre em destaque com suas denominações nas zonas mais centrais do 

Conjunto habitacional do Feira VI. 

           Os demais grupos que aparecem na tabela acima e na imagem servem para enfatizar 

a relativa proximidade entre um grupo religioso com outro e demonstrar a vitalidade e 

variedade de experiências religiosas neste campo. Isso mostra que o Conjunto Feira VI tem 

grande número de grupos religiosos, de diferentes confissões, que se manifestam a partir 

dos interesses que lhes tocam, e que disputam entre si.  

 

2.3 Assembleia de Deus do Feira VI, sua dinâmica no campo religioso 

Era a segunda metade do século XX, o auge das transformações urbanas, culturais e 

da imagem da cidade
108

 que passava Feira de Santana-BA, que se deu o processo de 

fundação da Igreja Assembleia de Deus do Feira VI. Como em sua experiência de 

nascimento e disseminação pelo Brasil, os primeiros encontros não foram realizados em 

um templo religioso, seguindo a natureza inicial, os primeiros passos desta congregação 

foram dados na casa do irmão Laurindo Pereira, em etembro de 1983, quando ocorreu o 

primeiro culto em que estavam poucas pessoas Presentes, os primeiros cultos foram 

dirigidos por um Diácono
109

. O responsável pelo culto de abertura dos trabalhos neste 

ponto de pregação fora o “Diácono irmão Barreto
110

”.  

No ano seguinte, cinco meses depois do primeiro culto, a Igreja Assembleia de 

Deus do Feira VI, mudou para a rua A, caminho 13, casa 09, e teve a nomeação de seu 

primeiro superintendente. Em fevereiro de 1984 o pastor presidente
111

 da Assembleia de 

Deus de Feira de Santana – (ADFS) se fez presente na cerimônia de abertura da 

Congregação para dar abertura aos trabalhos; dando “posse ao irmão Justo Viana dos 

Santos (...) que permaneceu no cargo até o final de 1985” quando a Igreja passou pela 
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gerência de outro dirigente para os anos subsequentes. No ano de 1986, a Igreja já tinha 

outras pessoas para pastorear os participantes desse grupo, quem assumiu foram os irmãos 

“Manoel Fernandes de Oliveira Neto e Humberto Santana Silva”, os quais ficaram apenas 

um ano, mudando os dirigentes nos anos seguintes
112

. 

Os anos que se seguiram foram de muitas mudanças na direção da AD Feira VI, 

como é característico desta denominação, os pastores que assumiram duraram um ano, 

quando muito tempo, ficaram até dois anos. 

 

Em 1987 passou para os cuidados dos cooperadores Ronaldo Pereira 

Silva e Humberto Santana da Silva. Em 1988, assumiu Assendino Reis e 

Humberto Santana da Silva. Em 1989 assumiu o irmão Alberto Lima e 

Humberto Santana. Em 1990, assumiu o irmão, Diovan Brito e Erivaldo 

de Jesus Lima, os quais só ficaram até o meio do ano. Porém a 

congregação não parou. O irmão José Carlos Realizou a obra até o fim
113

. 

Houve rotatividade da liderança desde a fundação até a década de 1990, sendo que 

no ano inicial os pastores não chegaram a completar nem mesmo um ano. A década de 

1990 é um período de muita importância para as Assembleias de Deus do Brasil, pois é um 

período denominado de Década da colheita na qual foi desenvolvido um projeto nacional 

para evangelização, anos que esta denominação investiu muitos recursos na ação 

proselitista.  

A década de 1990 foi marcada por mudanças na sociedade brasileira em 

decorrência das transformações advindas da redemocratização do País, com o fim da 

Ditadura civil-militar e a Assembleia de Deus percebendo isso criou um projeto para 

alcançar lugares até então não evangelizados. Para tanto “foi realizada em Salvador, Bahia, 

uma Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil (CGADB), a fim de debater os desafios da Igreja no Brasil e para viabilizar o 

projeto Década da Colheita, que foi formulado pelo Comitê Mundial das Igrejas 

Assembleias de Deus, em reunião realizada em agosto de 1988
114

”. 

Exceto em alguns anos da década de 1990 que houve uma estabilidade relativa, 

tendo em vista os anos que antecederam a esta dinâmica. Conforme uma memória da 

Igreja:  
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No ano de 1991 tendo como Pastor Presidente Firmino Herculano, o qual 

designou o irmão Erivaldo de Jesus Lima e o cooperador José Carlos. Em 

1992 continuou Erivaldo de Jesus Lima como Presbítero e o Diácono Jair 

de Oliveira Sena. Em 1993, assume o Presbítero Elizeu Ramos 

juntamente com o Diácono Oscar Costa Pereira. No mês de junho, o 

Presbítero Elizeu Ramos renuncia e o Diácono Oscar Costas assume 

como superintendente até o fim do ano
115

. 

 

As mudanças dos anos subsequentes seguiram as anteriores, tendo sempre suas 

lideranças alteradas. Como se pode ver: 

 

Em 1998 continuou o Diácono Oscar Costa juntamente com o irmão João 

Batista Nascimento. No fim de 1998 o Diácono Oscar Costa foi 

consagrado ao Presbitério. O presbítero Oscar permaneceu por mais um 

ano, dessa vez junto com o Diácono Expedito Pinheiro Costa, o qual 

afastou-se de Igreja no mês de maio, permanecendo até o fim do ano sem 

adjunto. Em 2000, assume o pastor Otávio Ferreira Freitas juntamente 

com o irmão Moisés França Figueiredo e João Batista Nascimento 
116

 

(Grifos do autor) 

 

Há na congregação AD do Feira VI uma relativa noção quanto a preservação da 

História da denominação, uma vez que foi feito pelos fiéis uma memória “Histórico da 

Igreja Assembleia do Feira VI - A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Feira VI, bem 

simples, no qual consta os nomes dos íderes e os anos de seus mandatos. Indicamos que 

esse foi feito depois dos anos 2003, haja vista que só há relatos até os anos 2003. 

A AD do conjunto Feira VI nasceu neste processo e suas práticas de algum modo 

são fruto deste momento histórico vivido pelas Assembleias de Deus na Bahia em Feira de 

Santana e do Brasil, em geral. O resultado desse Projeto foi o crescimento numérico e 

também da área de abrangência. Ao terminar os dez anos percebeu-se “uma excepcional 

expansão numérica e institucional, que foi acompanhada pela [...] sua presença nos campos 

midiáticos, assistenciais, editoriais, políticos e partidários e também mercadológico, com a 

oferta de produtos religiosos
117

”.  

É bom que se diga que essas práticas já eram realizadas pela Denominação e que já 

alguns anos se relacionava com a mídia (tinha jornal desde a segunda década do século 

XX, como já mostramos no capítulo anterior), já participava da política há bastante 
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tempo
118

; mas o que é de se chamar atenção é que após o fechamento do Projeto a Década 

da Colheita, houve um aprofundamento vertiginoso desses tipos de ações, o crescimento 

que já era grande, tomou proporções gigantescas.  

Outro aspecto importante: sua membresia era majoritariamente trabalhadores de 

classes populares. A partir da Década da Colheita “ampliou também o seu público, que 

não se restringiu aos pobres ou àqueles que possuíam um nível de escolaridade mais baixo, 

ao incorporar as classes médias, empresários, profissionais liberais, atletas e artistas” 

(MARIN, 2014, p 460). Na congregação do Conjunto Feira VI pode-se perceber essa 

instabilidade por conta das mudanças repentinas, pastores que nem terminaram um ano de 

trabalho, o que era o mínimo para pastorear, de acordo com a prática assembleiana. As 

mudanças ocorriam na congregação do Feira VI para se adequar com maior eficiência no 

campo religioso, ganhar legitimação diante de seus concorrentes.  

De acordo com dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

tendo em vista o censo no início da Década da Colheita 1991, a Assembleia de Deus já 

somava números reais 2.439.770 membros e no de 2000, após todo trabalho despendido 

pela denominação, passou à marca de 8.418.154. Após os dez anos da Década da Colheita 

podemos perceber sua solidificação no campo religioso do Conjunto Feira VI, crescimento 

de membros e legitimidade, ou seja, o capital simbólico que é histórico, foi utilizado para 

alcançar novos adeptos. Seu crescimento notório foi necessário à fundação de um salão 

novo que comporta mais de 100 pessoas sentadas, que foi inaugurado no ano de 2013 com 

uma estrutura suntuosa.  

Tentamos posicionar a Assembleia de Deus do Conjunto Feira VI no campo 

religioso no qual ela está inserida, colocado em debate suas dimensões nacionais e suas 

mudanças internas para que, em seguida possa ajudar na compreensão das práticas e 

representações que a congregação adotou a partir do ano 2000. 
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CAPÍTULO 3- “A IGREJA DOS DOUTORES, A IGREJA DOS 

UNIVERSITÁRIOS”: O PERFIL DA CONGREGAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS 

DO FEIRA VI. 

 

Neste capítulo apresentamos a composição social da Congregação Assembleia de 

Deus do Feira VI. Abordamos o perfil dessa comunidade religiosa privilegiado a categoria 

gênero, percebendo a quantidade de homens e de mulheres; discutimos a composição racial 

e as condições socioeconômicas dos crentes desta comunidade. Ainda abordamos 

elementos ligados às condições educacionais, a mobilidade do público frequentador deste 

ambiente e como eles relatam suas conversões. Esses são elementos reveladores de 

identidades que se expressam através dessas representações e das práticas cotidianas dos 

assembleianos.  

 

3.1. Uma congregação feminina 

 

Se apresenta uma congregação marcadamente feminina, na qual mais de 60% das 

participantes são mulheres
119

, como se pode ver no gráfico abaixo. Isso é importante de se 

pontuar, pois as características dos grupos de uma determinada organização social, 

sequenciadas por categorias de gênero podem, de algum modo, principiar um tipo de 

postura e também direcionar as representações e as práticas que venham ter. Nas 

Assembleias de Deus, os homens são sempre os líderes que assumem os púlpitos embora 

“a população feminina seja historicamente predominante na base demográfica da 

denominação. Paira nos discursos circulantes um “tom” naturalizado de sexismo que não é 

exclusivo da instituição, mas se articula no âmbito religioso
120

”. 

     A construção da memória dessa Denominação está calcada em personagens 

masculinos e não aparece menção em momento algum a atuação das mulheres, seus papéis 

desempenhados na congregação durante os primeiros passos e consolidação no campo 

religioso. Já no final do documento há uma fala muito limitada ao dizer que “em 23 de 

março de 1985 foi fundado o Círculo de Oração de Senhoras” revelando o silenciamento 

das sujeitas femininas na memória oficial da instituição, que sobressai também nessa 

Congregação. Não há nem mesmo menção às esposas dos pastores, e líderes dos Círculos 
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de Oração, movimentos importantíssimos na trajetória do Movimento Pentecostal, 

coordenados sempre por mulheres. Mesmo com direcionamento nacional para a constante 

interseção das igrejas pelo Brasil, não se nota a presença das mulheres na memória que a 

congregação construiu sobre si.  

 

Gráfico 1- Perfil da Congregação AD Feira VI relacionando o Gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fonte: Análise da Assembleia de Deus Feira VI. Elaborado pelo autor.  

 

Colocar essas características em cena é fundamental para perceber como as 

mulheres agem a partir dessa realidade, ou mesmo como os homens se articulam diante 

disso, desvelando as representações que um tem sobre outro e seus desdobramentos nas 

relações diárias, através de práticas que em muito é comum; revelando um tipo de postura 

que arregimenta a identidade das/dos assembleianas/os. Desse modo, é ter em mente 

“como a comunidade que ela congrega entende o que é ser mulher e que controle exerce 

sobre; e como cada evangélica se insere no campo social mais amplo, fora da comunidade 

eclesial (família, trabalho, política, grupos, escolaridade etc)
121

” e entender como as 

próprias mulheres assembleianas se pensam enquanto tais. Esse é um debate caro nos 

estudos atuais que têm se debruçado sobre a categoria gênero. 

 

3.2“As mulheres têm lutado por sua independência e estar onde quiser faz parte de 

suas conquistas”: representações sobre as relações de gênero na Assembleia de Deus 
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Na Assembleia de Deus, o maior número de membros é de mulheres negras. São 

elas a maioria da população que compõe os cultos, as principais frequentadoras das 

atividades, e são elas as mais atuantes na militância proselitista, bem como em outros 

grupos pentecostais. Como aponta Dálete Santana ao analisar a atuação feminina na 

Congregação Cristã do Brasil no distrito de Barreiros de 1983-2000, “são elas que realizam 

a limpeza do templo semanalmente, são elas que fazem as visitas aos membros doentes [...] 

realizam o mapeamento dos membros que estão precisando da ajuda de doações da 

igreja
122

” e mais “são elas que fazem a arrecadação do alimento e cozinham para os 

homens que participam da construção dos templos (trabalho realizado pelos próprios 

membros, em regime de trabalho voluntário)
123

” e são as responsáveis em grande medida 

pelo crescimento e desenvolvimento da Igreja através da evangelização e doutrinação de 

“novos convertidos”. São elas que organizam as dinâmicas e os trabalhos sociais que a 

igreja realizava.  

No processo de construção do templo da AD Feira VI, foram as mulheres do 

Círculo de Oração, atuantes na vida cotidiana da comunidade que se juntaram para ajudar a 

nascente Congregação. Segundo o relato, foram “as irmãs do círculo de oração da sede 

[que] propôs efetuar o pagamento do imóvel, fazendo a nós uma honra
124

”. Não apenas 

lidam com as questões relativas à evangelização, mas trabalham também como construir 

novos templos e consolidar a presença Pentecostal pelo Brasil. 

As mulheres da Assembleia de Deus são como o coração do funcionamento de toda 

engrenagem. A elas estão todas as atividades, inclusive a pregação. E são responsáveis 

ainda pelo ensino na Escola Dominical. Pregam nos cultos, e evangelizam de casa em casa 

e discípulam os novos convertidos. Na igreja Assembleia de Deus o trabalho das mulheres 

é indispensável! É fundamental para o funcionamento da Igreja, embora papéis de 

liderança que desempenham, é vedada a elas a ordenação pastoral, pois “há a tendência, 

nos espaços eclesiásticos, de invisibilizar o trabalho das mulheres para destacar o dos 

homens, seus maridos ou apenas irmãos da comunidade
125

”, ainda que alguma concessão 

                                                           
122

 SANTANA, Dálete de Oliveira. Permanecer para mudar, ou mudar para permanecer? A atuação das 

mulheres da Congregação Cristã no Brasil no distrito de Barreiros (1983-2000).  Monografia (Graduação em 

História) – Universidade do Estado da Bahia, Conceição do Coité, 2018. p. 44.  
123

 SANTANA, 2018, p. 44.   
124

 FEIRA DE SANTANA. Memorial descritivo da Obra realizada no conjunto Feira VI. Feira de Santana: 

Arquivo da Assembleia de Deus Feira VI, Feira de Santana-BA. p 01.   
125

 SILVA, Lizandra Santana. Mulheres pentecostais e neopentecostais e o trânsito religioso. In: ALMEIDA, 

Vasni; SANTOS, Lyndon; SILVA, Elizete da (orgs.). Os 500 anos da Reforma Protestante e seus 

desdobramentos no Brasil: um debate histórico e historiográfico. Curitiba: CRV, 2017. 



52 

 

 
 

seja feita às mulheres após anos de lutas, esbarra na forma machista como as comunidades 

pentecostais são lideradas.  

O debate sobre essa temática nos ajuda na compreensão da identidade da 

Congregação Assembleia de Deus do Feira VI, uma vez que as relações entre homem e 

mulher é um elemento fundante da vida religiosa, especialmente na constituição do 

Pentecostalismo. Lançamos mão da categoria entendendo que “gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o 

gênero é uma forma primeira de significar relação de poder
126

”, é o primeiro estágio no 

qual se percebe cristalizações entre dominados, neste caso, dominadas e aqueles quem 

domina, o homem.   

Nos estudos históricos “O emprego da categoria de gênero pode revelar relação de 

poder, dominação, subordinação e violências simbolicamente construídas contra mulheres 

nesses meios eclesiais
127

”, e que em alguns casos elas mesmas não reconhecem. As 

relações de gênero estão sempre engendradas na constituição do poder que nega, muitas 

vezes, espaço para a percepção das consolidações dos privilégios que garante a homens em 

detrimento das mulheres, no caso dos/das pentecostais.  

Ao fazer o retorno ao mito fundador do mundo, segundo Stadtler (2016), os homens 

cristãos fazem uma cristalização do sentido de ser Homem e de Mulher, na qual a 

superioridade masculina se justifica em si mesma. A desobediência da mulher mãe de 

todas as outras e de todos os outros também, foi a causadora de todas as mazelas que veio a 

acometer o mundo. O fato de Eva ter desobedecido ainda no Jardim da Criação se situa na 

sua curiosidade, na sua desobediência ou mesmo na sua sagacidade, e por isso deve ser 

esta, orientada, “cuidada” por outrem, o homem. Este como sendo “o cabeça”, é que vai 

direcioná-las aos passos da vida cotidiana ou mesmo nas relações eclesiásticas.  

 

3.3 “Ele, portanto, é um líder nato. Está escrito em Gênesis”: representações sobre o 

Homem na Assembleia de Deus 

 

Nas Assembleias de Deus a leitura da Bíblia tem centralidade no funcionamento 

das atividades religiosas. Isso não se resume aos espaços públicos de culto, mas a devoção 

com que cada membro ou congregado dessa denominação leva suas vidas. Ela é “lâmpada 
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para os pés e luz para o caminho
128

”, sendo definidora sobre os arquétipos que solidificam 

as representações e as práticas sociais dos pentecostais. O modo como se tem afinco pela 

pregação e leitura da mensagem bíblica é tamanho que não é aceitável que alguém na 

Congregação não a tenha como prática diária. A leitura em público, mesmo com grande 

número de pessoas semianalfabeta (muitas vezes), é feita participativa, na qual todas as 

pessoas em voz uníssona leem juntas uma única passagem da Sagrada Escritura. Pode ser 

um mecanismo de unidade entre os participantes, gerando um sentido de agrupamento 

entre as pessoas que participam destes grupos religiosos, além de criar o senso de 

autenticidade das palavras e representações ali contidas, tornando para vida cotidiana 

fundamentos que não se deve fugir, ao contrário, deve-se seguir com zelo guardando “na 

tábua do teu coração, para não pecar...
129

”. 

 Também há leitura das Revistas da Escola Bíblica Dominical, responsáveis pelo 

direcionamento doutrinário da Igreja Assembleia de Deus. Elas são produzidas na Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil (CPAD) e distribuídas por todo território 

nacional, solidificando as representações e práticas, dando unidade ao modo de pensar e 

agir dos assembleianos. As revistas tratam de passagens bíblicas comentadas pelo 

Conselho doutrinário da CPAD, sempre formado por homens, com ensino superior – a 

cúpula da hierarquia da Assembleia de Deus.  

Em um dessas revistas, publicada para o 2° trimestre de 2016, intitulada Eu e minha 

casa: orientações para a família do século XXI – O papel do esposo na família, constam 

elementos para explicar a maneira como deve lidar os homens/mulheres assembleianos/as 

com as questões do masculino. Na representação da Assembleia de Deus é que o Homem 

“seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja 

respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar; não deve ser apegado ao vinho, nem 

violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro
130

”.  

Esse texto bíblico de autoria paulina direciona a maneira como devem viver os 

assembleianos. O texto sugere um homem que não dá lugar para ser reprendido, seja 

heterossexual, que seja monogâmico e que tenha equilíbrio em seu modo de viver. 

Alinhado a isso, propõe homens hospitaleiros que tenha sempre o coração aberto a receber 
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pessoas, a cuidar dos demais e que seja capacitado a ensinar, que não se dê a bebidas 

alcoólicas (embora não parece sugerir proibição) pressupondo um limite para que se assim 

o fizer, faça com prudência; que não seja apegado às coisas materiais (ao dinheiro) e que 

seja um homem que se dedica ao lar.  

Essas condições apresentadas no texto versam especialmente sobre aqueles a serem 

separados para cargos eclesiásticos (presbítero), líderes na comunidade religiosa: “O 

homem foi criado para liderar os seres vivos. Ele, portanto, é um líder nato. Está escrito em 

Gênesis 2:19 que, após a formação de Adão, Deus trouxe todos os animais ao homem para 

que ele dissesse como cada um seria chamado
131

”.  Cabe ao homem liderar todos os seres 

vivos, pois nele reside o ápice da liderança. O trecho situado na introdução da lição de 

número oito, busca referência no ato inicial da criação para legitimar a capacidade inata 

dos homens na liderança.  

O comentarista da Revista situa o acontecimento no Éden com o nascedouro da 

autoridade masculina, trazendo à baila sua superioridade enquanto dominador.  

 

Isso é que é autoridade! [...] Após a Queda, Deus determinou que o 

"desejo" de Eva seria para seu marido e esse a dominaria (Gn 2.18). A 

vocação de liderança do homem pode ser vista em toda história da 

humanidade. Não obstante, mulheres extraordinárias têm exercido grande 

liderança em muitas ocasiões. Tal observação não representa um 

estereótipo sexista (usando uma expressão contemporânea), mas é apenas 

uma constatação de como funciona a natureza humana
132

. 

 

O autor trata como vocação, aquilo que o homem deve fazer enquanto um ser a 

liderar. De acordo com Santos (2020)
133

 em sua pesquisa sobre a atuação das mulheres na 

AD de Eunápolis,  “Igrejas podem se mostrar reprodutoras de uma cultura androcêntrica 

que cria e estimula a existência de uma binarização, privilegiando um em detrimento do 

outro, também colabora para aprisionamento dos homens. Isso ocorre, segundo ela quando 

“ao delimitar suas funções dentro do lar, os incumbem da árdua tarefa de liderança e de 

provedor, características essas que se encontram atreladas à virilidade” e assim se 

constituem as representações sobre o homem. Conforme a autora, os homens desde muito 

pequenos têm ensinamentos que forja “relações sociais a partir de uma intensa e dolorosa 
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negação de tudo que representasse o feminino” e lhes são imbuídos da tarefa de serem 

fortes a todo tempo, valentes e corajosos – aquilo que se espera de um líder
134

.  

Para justificar as assimetrias de gêneros e os papéis que cada um desempenha na 

sociedade brasileira e igualmente na Igreja Assembleia de Deus. A narrativa da revista 

reforça que: 

No seio da primeira família, bem como em todas as demais, o Senhor 

estabeleceu uma hierarquia, o homem é o cabeça e a esposa deve ser-

lhe submissa, o que não significa ser subserviente, que é um tipo de 

subjugação, de escravidão. Submissão, nos modelos bíblicos, é 

obediência, sobretudo a Deus e à sua palavra é renúncia à opinião 

pessoal, em prol da família. Inequivocamente, o ato de se submeter ao 

marido constitui-se em uma das mais belas características das mulheres 

cristãs, seguindo o modelo das santas mulheres do passado
135

 (Grifos do 

autor) 

 

O fato de o homem possuir as características atribuídas e reconhecidas como 

masculina garante, dentro da ordem social, os lugares de privilégios, de liderança para os 

homens, uma vez que a maneira de constituição desses lugares sociais está em cada sexo. 

Conforme Bourdieu “a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista 

como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros e, 

principalmente da divisão sexual do trabalho”
136

, criando mecanismos que hierarquiza a 

sociedade e naturaliza os privilégios dos homens.  

Para esta visão a hierarquização “nas famílias, nas igrejas, se não houver hierarquia, 

não haverá crescimento, sem cadeia de autoridade viveremos desordenadamente e o caos 

se estabelece”. Assim, “o caos culmina quando pessoas se rebelam contra a ordem 

hierárquica estabelecida por Deus, em qualquer agrupamento social
137

”. Buscando no 

sagrado justificativas para manter privilégios ao masculino, o discurso oficial da 

Assembleia de Deus é a superioridade do homem em relação a mulher.  

Se o marido não for um homem que se adeque a estas características, este será 

submetido a sanções que lhe impedirão de ser reconhecido dentro da própria comunidade. 

Isso pode ser fundamental para o desempenho de funções eclesiásticas e inclusive 

reconhecer ou não o capital simbólico que cada sujeito porta Conforme o articulista da 

Revista de Jovens da Assembleia. De Deus: 

                                                           
134

 Ibid., p.157. 
135

 Ibid., p 28. 
136

 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina: a condição feminina e a violência simbólica. Trad. Maria 

Helena Kuhner. 3. ed. Rio de Janeiro: BestBolso,2016. p. 24. 
137

 O PAPEL DO..., 2016, p. 29. 



56 

 

 
 

Cabe ao pai, portanto, não apenas ser um líder espiritual de si mesmo, 

mas conduzir toda sua família aos pés de Cristo. Tal responsabilidade 

apresenta-se tão relevante que, caso os filhos sejam rebeldes, inviabilizará 

sua ordenação ao pastorado. Paulo recomenda que só seja admitido quem 

"governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda 

modéstia (porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá 

cuidado da igreja de Deus?
138

" 

 

O homem tem que ser aguerrido para conduzir toda a família aos preceitos da 

Igreja. Percebendo as transformações que se apresentam na sociedade, em especial a partir 

do início do século, os líderes nacionais têm percebido as mudanças nos arranjos de 

família, o crescente debate acerca do papel feminino, necessitando orientar com mais 

afinco o posicionamento oficial sobre estas questões. Uma representação que recai sobre os 

homens da AD é o seu papel de pai. A eles cabem sustentar a casa, cuidar dos filhos e 

ensiná-los.  

A palavra de Deus diz que o pai deve exercer liderança sobre os filhos .... 

e que eles são como flechas nas mãos do valente. O pai precisa ser 

valente para exercer liderança, pois deverá deixar heranças para seus 

filhos e, principalmente um bom nome, que é a maior herança; também 

deverá ser valente para protegê-los... pra suprir suas necessidades 

matérias ... para cuidar de suas doenças ... bem como para interceder por 

eles e instrui-los no caminho do Senhor
139

.  

 

Exercer a liderança sobre os filhos, antes o pai precisa ser o exemplo. Estar apto, 

para que, assim, possa criar seus rebentos na doutrina. Mais uma vez aparece 

características ligadas à virilidade. Nesse trecho da narrativa se evidencia o uso do termo 

valente, como aquele que deve guerrear para tal objetivo de maneira obstinada até que 

consiga. Como se os filhos, indefesos, vivessem em c constante perigo; e o pai, sábio, forte 

e experimentado, deve ser o seu protetor. E assegura que “Deus não faz distinção entre o 

pai bom e o mau, crente ou descrente. A liderança será sempre dele. Essa é a regra 

estabelecida na Bíblia, por isso não deve ser mudada
140

”. Solidifica e cristaliza as 

representações sobre o papel que os homens devem seguir, e arremata que assim deve 

permanecer, pois, “o padrão de Deus estabelecido para o governo da casa pousa sobre os 

ombros do homem. Eventuais arranjos sociais distintos, sobre a administração da casa, 

terão enormes prejuízos
141

” e o homem prestará conta. 
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 3.4 “A mulher virtuosa é a coroa do seu marido”: representação da Mulher na 

Assembleia de Deus 

 

Os assembleianos também partem da leitura da Bíblia para justificar suas 

representações sobre a mulher. Para estes, “Deus criou a mulher para ser adjutora (Gênesis 

2.18), ou seja, ela deveria exercer função auxiliar junto ao marido. Essa regra foi 

determinada há milhares de anos. Os tempos passaram, e muita coisa mudou. Entretanto, a 

vontade de Deus no relacionamento conjugal continuou inalterada
142

”. A narrativa bíblica é 

que a mulher foi retirada da costela de Adão – o primeiro homem – e isso confere 

hierarquias muito bem consolidadas. Por isso, a mulher é adjutora do homem. Ela deve 

auxiliar os homens em seus afazeres e nas suas atividades.  

O texto que se apresenta acima recorre à mecanismo de justificação dos papéis 

sociais. Concebe que “essa regra” foi criada, há milhares de anos, e por isso não deve ser 

questionada, tampouco mudada. Isso é um recurso sutil, mas que desliza sobre uma ótica 

que caminha para a manutenção dos lugares sociais desempenhados por cada gênero. E 

reforça sua narrativa, assegurando que houve no processo histórico várias mudanças em 

torno de temas debatidos na sociedade, todavia, “a vontade de Deus no relacionamento 

conjugal continuou inalterada”, ou seja, à mulher cabe apenas o papel de auxiliadora.  

A Revista reforça, de maneira misógina, que “uma mulher pode se realizar 

profissionalmente e tornar-se independente financeiramente, mas não será autossuficiente 

... ainda faltará algo nela. O que uma mulher realmente deseja é ser amada, cuidada e 

protegida por um homem
143

”. Esta só pode se satisfazer na companhia de um marido, 

mesmo todos os avanços que tem havido, todas as transformações em torno da realidade 

social, ainda impera estas noções na cúpula assembleiana. O entendimento do avanço das 

pautas femininas, até assume a independência financeira das mulheres, suas capacidades 

profissionais, mas esbarra na ideia de vazio que há nas mulheres – puro preconceito! – e 

fala, que mesmo com todas estas atividades, pelo fato de serem mulheres, não serão 

“autossuficientes”.  

Fica evidente também a noção da mulher como sendo aquela que necessita da 

companhia. Isso reforça uma sociedade machista que não aceita o fato de mulheres 

viverem plenamente com suas contradições e seus méritos, sozinhas, independentes. O 
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texto cria uma imagem de mulher monogâmica, submissa, heterossexual, mãe e dona de 

casa. A elas estão reservadas este papel, como a “pérola da coroa de seus maridos
144

”.  

A partir desta leitura, as mulheres devem ser submissas aos seus companheiros, 

sendo eles crentes ou mesmo naqueles casos nos quais os maridos ainda não confessaram a 

mesma fé, devendo estas serem exemplares para levá-los à conversão. De acordo com essa 

percepção sexista, as mulheres dependem da companhia de homens e deve-lhes submissão, 

para que não incorram em erros, tal qual aconteceu com Eva.  

Em primeiro lugar, Eva agiu com independência, não com submissão, 

como devia, face à sua função como adjutora (Gn 2.18). Ela não 

conversou com Adão antes de decidir sobre algo tão importante, o que 

demonstrou engano da autossuficiência”. Na verdade, ela se achava 

sábia aos seus próprios olhos (Pv 26.12). Por isso, não sentiu a 

necessidade de aconselhamento. A insubmissão, no aspecto mais amplo 

do termo, foi a mola motriz da sua decisão equivocada. Por tal motivo, 

posteriormente à Queda Deus disse que "o desejo dela seria para o marido 

e ele a dominaria (Gn 3.16). Assim entre homem e mulher não há relação 

de subordinação, mas apenas entre a esposa e o marido
145

. (Grifos do 

autor) 

 

O lugar da mulher nessa narrativa é daquela que deve submissão irrestrita ao 

marido, tendo por modelo o primeiro casal, e não incorrendo no mesmo erro. Uma mulher 

que decide por si mesma o caminho da sua vida com “independência” é visto coma prática 

desviante daquilo que se espera do gênero feminino. Ao fazer isso, a mulher "demonstra o 

engano da autossuficiência” e pode, certamente, gerar sérios prejuízos para ela, para a 

família e toda a humanidade, tal qual o relato da Criação. Sobressaem na forma de 

exposição do texto escrito por um homem, as mais cristalizadas visões sobre o ser Mulher.  

Em um país no qual a maioria das casas é chefiada por mulheres, elas são as 

responsáveis por colocar comida em suas mesas, são mães solos, não deveria está, desse 

modo, serem consideradas mulheres brilhantes? A quem estas mulheres deveriam se 

submeter? O autor esboça que a submissão das mulheres está para com o marido. Ou seja, 

não há submissão irrestrita entre homem e mulher, mas sim, entre “a esposa e marido”. 

Todavia deve-se perceber que o que impera é a submissão da mulher.  

As representações de uma mulher submissa e dependente de um marido se 

alimentam da noção de que as mulheres são mais emocionais, desse modo – irracional. Em 

um dos tópicos da Revista o autor trata o ato de Eva como “Decisão emocional” e resume:  
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Eva foi passear perto de um lugar perigoso (Pv 27.12) atitude 

extremamente imprudente (Sl 1.1). Ali, tomou decisão de comer do fruto 

proibido com base em elementos prioritariamente emocionais, pois foram 

oferecidas muitas vantagens em uma conduta simples e fácil de tal 

maneira que ela "nem precisava pensar a respeito ou ouvir uma segunda 

opinião, pois seria apenas uma mordida"
146

!   

 

A mulher por tomar decisão “extremamente imprudente” e andar em locais 

“perigosos” precisa de guia de seus passos. A mulher é fácil de ser enganada, segunda essa 

narrativa, por aquilo que “parece ser vantagens aos seus olhos” e acaba tomando decisões 

equivocadas para sua vida e para a vida alheia. Sobressai que as mulheres não têm 

capacidade de viver suas vidas conduzidas por si mesmas, sendo necessário um marido, 

que ao contrário delas, deve ser racional, perspicaz e inteligente – dificilmente enganado.  

O autor exprime “A mulher continuou em um lugar destacado na sociedade, pois a 

ela cabe gerar vida que mantém pleno funcionamento o projeto de Deus
147

” como sendo 

aquela que dará à luz ao Salvador. E segue afirmando que “A capacidade geradora das 

mulheres é extraordinária. Elas geram filhos, mas não ficará só nisso. As mulheres cheias 

de Deus, submissas, também geram sonhos, isto é, projetos de vida”. Além de gerar filhos 

e ser um local de destaque, são capacitadas a gerarem sonhos.  

O trecho da revista não deixa explícito quais seriam esses sonhos, o que transparece 

ser um recurso para amortizar as críticas que poderia receber sobre não centralizar um 

papel para as mulheres, esvaindo um lugar de contundência dizendo que elas “podem 

sonhar”.  E finaliza: “A sensibilidade, fé e submissão feminina agradam a Deus, que não 

lhes priva do desejo do coração, concebidos na confiança do caráter de Deus que é 

gracioso
148

” A representação solidifica os papéis binários de homens e de mulheres. A eles 

o papel de liderança nata, a elas a capacidade de sonhar, de gerar filhos. Segundo 

Bourdieu: 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende 

a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 

sexual do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a 

cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é 

a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, 

reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres, ou, no próprio 

lar, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o 

estábulo, a água e os vegetais
149

.  
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Todavia as mudanças sociais e os questionamentos desses papéis solidificados 

sobre os gêneros estão sofrendo fissuras com o passar do tempo. Certamente com o grau de 

escolarização dos pentecostais e acessos às teorias feministas, por exemplo, têm colocado 

em xeque noções essencialistas sobre o tema. O comentarista da revista percebendo isso, 

traz em palavras rápidas com espécie de alerta à Igreja, orientação sobre a questão. Ele diz 

que “o feminismo procura estabelecer uma rígida igualdade entre homens e mulheres 

quando, na verdade, vê-se claramente que existe uma missão de esposa na família e na 

sociedade, como também há um papel masculino alguns pontos de intersecções
150

”, 

naturalizando assim as desigualdades existentes aos gêneros.  

A questão aqui é a não capacidade de reconhecer que papéis exercidos a partir desta 

lógica garantem privilégios a homens em detrimento das mulheres. Desse modo, ler as 

relações religiosas a partir de uma percepção de gênero garante “perceber uma construção 

da masculinidade entrelaçada à feminilidade, percebida como uma construção social que 

foi socializada como natural
151

” e a categoria “veio para contrapor um discurso binário, 

essencialista, expondo as desigualdades sociais como consequência das relações 

hierarquizadas que perpassam por relações de poder, devendo ser desconstruídas
152

”  

cotidianamente dentro e fora das comunidades pentecostais no Brasil. 

As representações que sobressaem sobre as mulheres assembleianas são da 

submissão em primeiro plano. Elas devem se submeter a seus maridos, prestar-lhes 

serviços e serem obedientes, independente deles serem ou não crente, todavia não devem 

ser coniventes em seus erros. Ancorado na narrativa Bíblica de Gênesis, interpretada por 

homens a suas maneiras, solidificando imagens de uma mulher que deve ser passiva na 

vida social e religiosa, pois esta tem o marido como o cabeça. Fica evidente ainda a mulher 

mãe, de fé, sensível e “temente a Deus” que faz todas as coisas pelo bem-estar da família. 

Um protótipo que se submete às orientações que seu marido (cabeça) pensa – 

racionalmente – para ela, uma vez que tende a andar por lugares perigosos e tomar 

decisões com base em princípios meramente emocionais.  

 

 3.5 “Não estamos presas a esse padrão de mulher, dona de casa e saia Midi”: a luta 

de mulheres na Assembleia de Deus 
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Para esta questão foi perguntado em questionário aos entrevistados da Congregação 

da Assembleia de Deus do Feira VI sobre “o lugar da mulher” para perceber como são 

vistas. Na AD Feira VI compreende que “todas as pessoas devem ser livres o suficiente 

para serem o que quiserem ser, inclusive as mulheres”
153

 e viver suas vidas como acharem 

que devam fazer, todavia não são estas as representações que predominam quando 

analisado empiricamente. Há quase sempre uma noção ancorada sob a égide da 

dependência, de elementos externos à decisão das mulheres que devem determinar suas 

ações, suas maneiras de agir. Se assume que elas, podem fazer o que quiserem, “porém, 

depende, lugar da mulher cristã é [onde] de Deus quiser” e que “Se Deus deu livre arbítrio 

da mulher deve escolher em qual área trabalhar ou onde trabalhar sempre respeitando a 

decisão do seu cônjuge ou familiares
154

”.  

A contradição entre as mulheres poderem fazer aquilo que desejam e a 

concretização disso está calcada da ordem social que determina como devem agir. No 

primeiro momento, cabe “a Deus” definir até onde as mulheres podem ir, sendo seus 

princípios expressos na Palavra; palavra esta lida e comentada pelos homens, como as das 

Revistas da EBD, nas quais vimos como as mulheres são representadas. No segundo 

momento, a depoente, uma mulher, diz que existe o livre arbítrio como sendo o elemento 

da total liberdade e poder de escolha, sugerindo que fica a critério cada uma definir os 

caminhos que desejam tratar, todavia, a fala se contradiz de imediato ao assumir que deve-

se fazer isto “respeitando a decisão do seu cônjuge ou familiares”.  

As noções de submissão da mulher; e a de que o homem é o cabeça, ratifica papéis 

e formas de viver das relações cotidianas. Ainda sobressai que, os familiares também têm 

forte influência sobre a vida da mulher. Certamente a compreensão nas quais as mulheres 

possam não ter mais companheiros, por viuvez ou por separação (reprimida o tempo 

inteiro), ou mesmo no caso de ainda não ser casada, caberia aos familiares Homens 

decidirem os caminhos da vida daquela mulher.  

Nesta cosmovisão “Existem padrões bíblicos que nos ensinam o melhor lugar para 

uma mulher”
155

 uma vez que “Tudo me é lícito, mas nem tudo me convêm”, pois “(..) o 

homem ainda será o cabeça”
156

 restando entender que “Lugar das mulheres é onde é 
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necessário estar
157

” e não podendo fugir disso, assim deve ser incutido na mente de todos 

que “Cada um tem seu lugar e papel”
158

 na Igreja e na sociedade, e essas coisas devem ser 

mantidas assim, intocadas, sem nenhuma fissura nas determinações divinas.  

E existem vários posicionamentos que direcionam nesta mesma linha de liberdade 

das mulheres condicionadas. Elas podem, “Desde que esteja dentro padrões de Deus
159

” e 

os limites até se apresentam bem delimitados “(...) não vejo respaldo bíblico para mulheres 

serem pastoras, a exemplo
160

”. E mais “não deve ser autoridade sobre o homem dentro de 

casa e exercer cargo pastoral na igreja”
161

, mas a elas “Acredito que a mulher tem uma 

participação a mais na sociedade além de procriar, elas são criativas, guerreiras e merecem 

o seu lugar no mundo” elas podem ser o que quiser “Desde de quando não firam princípios 

que são estabelecidos pela palavra de Deus”!
162

 e serão sempre bem vistas.  

Diante do eminente debate sobre as questões que envolvem o masculino e feminino 

investigamos como a Congregação do Feira VI entende os processos que constituem os 

contornos envolta dessa discussão. Para isso nos debruçamos compreender como estes 

sujeitos e estas sujeitas percebem dos Movimentos de mulheres e suas pautas 

feminista/feminina.  

Paira uma noção de que os movimentos das mulheres ao longo dos anos “(duas 

primeiras ondas) são importante. Atualmente um pouco exagerada
163

” pois “no princípio 

do movimento feminista foi defendido pautas corretas como os pontos que permeiam os 

próprios direitos civis, sufrágio feminino, igualdade salarial, utilização de contraceptivos, 

direito do divórcio”
164

, aspectos que parecem ter apoio dessa ala da congregação. 

Entretanto, ao longo do tempo, foi incorporado à luta pontos que 

divergem da ética cristão como a defesa do aborto, liberdade sexual, 

dentre outros aspectos. Por esse motivo, acredito ser perigoso a utilização 

do rótulo "Cristã feminista", já que, atualmente, o Movimento possui 

pontos muito diferente das que Cristo nos orienta a seguir. Assim, creio 

que o mundo precisa encontrar na identidade cristã, de maneira 

automática, a defesa das causas do público feminino
165

. 
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Os limites das pautas das mulheres são bastantes claros. As lutas travadas 

historicamente pelos movimentos de mulheres nas “duas primeiras ondas” na qual o foco 

principal foi por igualdade de direitos civis entre os gêneros podem ser lidas como 

positivas. Mas ao passo que as mulheres foram garantindo direito a voto, direito ao 

divórcio, ao trabalho com igualdade salarial, passaram a pautar questões especificas do 

mundo feminino (tangenciada pelo masculino) com a liberdade sexual e também o aborto, 

que são sumariamente reprovadas pelos depoentes que assumem essas posturas como 

sendo distanciadas da “ética cristã”.  

Entende desse modo, a luta das mulheres “No geral contra tudo que a Bíblia 

ensina
166

” sendo, neste caso ''desnecessária porque vai de encontro à Palavra de Deus” 

com aquilo que é ensinado na Congregação, portanto, são “revoltadas sem causas, essa 

sim, precisam urgente de conhecer a Deus!”
167

. Se as pautas incorrem sobre a Palavra de 

Deus, sobre os princípios por ele estabelecidos, a aderência das pessoas ao discurso oficial 

acontece. Isso se relaciona, à medida que a Congregação através de seus instrumentos 

educativos solidifica papéis sociais muito bem estabelecidos de submissão as mulheres a 

partir da imposição de caracterização do gênero biológico, transmutam para a realidade 

dessas pessoas que o modo como está organizado a ordem social não pode ser alterado, 

fazendo com que o sistema simbólico permaneça intacto e crie distanciamento de qualquer 

tentativa de questionamento. Não é apenas se distanciar, é fundamental fazer uma 

construção que demonize o perigo de refutar as práticas cristalizadas sobre a mulher.   

Embora essas compreensões sejam bastante difundidas, existe no seio das 

comunidades religiosas diferentes compreensões sobre a temática. Apresentamos até aqui 

as representações que de algum modo veem com algo negativo, com afastamento ou até 

mesmo a ser combatido, pretendemos demonstrar através das análises das narrativas os 

aspectos de positivação da luta das mulheres na sociedade, inclusive na Igreja.  

Com compreensão bastante aguçada da luta de mulheres, ou dos Movimentos 

feministas ao longo do tempo, é perceptível o nível de envolvimento com a temática e as 

relações de afinidade com o debate. Assumem que “A mulher tem direito de ir e vir 

quando e onde quiser assim como os homens”
168

 uma vez que “somos pessoas dotadas de 

liberdade de ir e vir, dotadas de intelecto e habilidades tanto quanto os homens! Podemos 
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ocupar os mesmos espaços, quando, como e onde quisermos”! 
169

 e “em qualquer lugar, 

com qualquer roupa deve ser respeitada”
170

. Rompendo com as representações idealizadas 

sobre as mulheres.  

A luta dessas mulheres parece caminhar para a noção de “direitos iguais” para “ela 

[a mulher] fazer o que quer, pensa o quer, vive onde quiser”
171

. Como apresentamos no 

capítulo anterior, os debates sobre as dinâmicas sociais chegam a esta congregação pela 

membresia majoritariamente universitária e jovem. Por ser uma congregação que recebe 

muitos jovens de diversas regiões da Bahia, de locais e igrejas diferentes, nas quais as 

formas de perceber a Mulher, suas dinâmicas e lutas, são distintas umas das outras, a 

Congregação acaba amalgamando pensamentos distintos sobre o tema, originários 

certamente da vivência universitária.  Nessas narrativas sobressai a compreensão de 

igualdade entre os gêneros, tecendo noções que tendem a descortinar as representações 

essencialistas que o pentecostalismo costuma defender.  

Essas noções são percebidas a partir da própria vivência social, na qual se percebe 

de antemão as desigualdades postas às mulheres, da qual a religião não fica alheia.  

 

Há uma desigualdade quanto a valores estabelecidos pela sociedade 

brasileira que em suma é machista estruturalmente. Nesta feita o lugar da 

mulher é onde ela quiser, até porque elas conquistaram possibilidades de 

inclusão que não deveria ser questionada. Ela como ser humana política 

tem todo direito de escolher o seu lugar, visto que, este deve ser 

construído e estabelecido somente por ela
172

. (Grifos do autor) 

 

A depoente compreende que toda a sociedade se alimenta no machismo e que todas 

as relações são permeadas por esta nefasta estrutura que determina, violentamente, quais os 

papéis das mulheres na sociedade e nas igrejas. Contrapondo a isto, o depoimento 

direciona a mulher como “ser humana – POLÍTICA" tendo capacidade de decidir quais os 

caminhos que queiram tomar sendo “construídos e estabelecidos somente por ela”. 

Cabendo somente a ela, plena de sua capacidade autêntica, legítima, recusando a 

descendência de Eva, como sendo frágil, dócil e submissa, se apresenta como sendo dona 

de seu próprio destino. E buscam na leitura bíblica, o mesmo respaldo que os homens 

constroem narrativas de submissão às mulheres, caminhos para emancipação. Olham para 
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a trajetória da luta das suas antecessoras e percebem caminhos para questionar a estrutura 

centrada no homem.  

 

A mulher conquistou seu espaço na sociedade. Muitas sofreram e até 

morreram por isso. Essa liberdade nos foi dada graças aos antecedentes e 

merece toda honra. Privar a mulher de ser independente e colocá-la como 

meramente mulher e inferior é obra machista. Jesus não era machista, 

ele não fazia acepção, mesmo vivendo em um contexto aonde as 

mulheres eram desprezadas
173

. (Grifos do autor) 

 

Recuperando a luta das mulheres, usando elementos diversos para assegurar a 

legitimidade da liberdade das mulheres, mostra que “foi dada graças as antecedentes” e que 

inclusive merecem reconhecimento pela luta travada no curso da História. Reconhece que 

manter estruturada a sociedade na qual a mulher esteja rebaixada à submissão não como 

obra de Deus, mas como sendo a partir da “obra machista”, trazendo à tona a contradição 

de interesses existente entre homens e mulheres.  

A depoente afirma com contundência que “Jesus não era machista, ele não faz 

acepção” relegando a pessoa mais importante do cristianismo como exemplo de apoio e 

cuidado das mulheres, valorizando o seu papel social. Essa perspicácia com o qual o texto 

é escrito é salutar para uma compreensão que pretende colocar em suspenso ideias que 

insistem em solidificar papéis de inferioridade das mulheres. A discussão acerca deste 

debate tem crescido e personagem como Jesus é invocado como sendo defensor da 

integridade feminina, na estratégia de não ser questionada. Por isso “A mulher deve decidir 

seus caminhos, suas jornadas e suas lutas. Elas, como sendo frutos do Deus altíssimo, tem 

o direito de fazer o que quiser com suas vidas”
174

, não cabendo a homem, religioso ou não 

interferir sobre os seus caminhos.  

A partir dessas concepções do papel fundamental das mulheres na sociedade, das 

conquistas históricas que as mulheres têm obtido no percurso, é que reside a percepção 

sobre a luta dos movimentos de mulheres como “válida e necessária! Não dá pra aturar 

uma sociedade machista em pleno século 21!
175

”, fazendo críticas severas às maneiras 

como as relações de gêneros ainda são tão desigual dada à solidificação das assimetrias 

construídas socialmente sobre os sexos, determinado papéis e locais para cada um deles, a 

priori.   
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O debate a respeito da luta das mulheres é representado pelas respondentes do 

questionário como “Extremamente necessária” e “muito importante, pois através dela 

vários direitos foram e estão sendo conquistados, além de trabalhar para mudança da 

mentalidade machista e de violência contra a mulher”
176

 que só tem aumentado no País.  

“E como o número de violência contra mulheres tem tido um grande avanço no Brasil e no 

mundo, a luta feminista é só apenas um grito de socorro contra os preconceitos e violências 

acometidas contra as mesmas”.
177 

As falas caminham na direção de contrapor o discurso 

silenciador no seio das igrejas pentecostais contra a violência domestica, a violência sexual 

contra as mulheres – a violência de gênero de modo geral. Compreendendo que a 

sociedade do século XXI é estruturada no machismo, que, parece autorizar crimes contra 

as mulheres, os depoimentos das fiéis da Igreja AD Feira VI revelam através das lutas das 

mulheres possibilidades de construir avanços.  

Uma jovem universitária em um questionário opinou “A luta feminina é válida e 

importante para a consolidação de uma sociedade livre de preconceitos de gênero e mais 

igualitária
178

”, sem que as representações que subalternizam as mulheres sejam ainda tão 

vivas no cotidiano de homens, mas principalmente de mulheres – quer religiosos/as ou não. 

E os depoimentos apontam os caminhos para que isso seja realizado. “Batalhar na 

construção de sociedade na qual as opressões contra a mulher não sejam toleradas. Para 

isso, é preciso ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre os caminhos que elas dizem ser 

necessário seguir
179

”. Ou seja, se precisamente está se falando da luta das mulheres, 

ninguém mais conhece suas realidades do que as próprias para elaborar seus caminhos, 

como aponta o depoimento. Todavia, não se pode desconsiderar que homens (construtores 

e privilegiados do/pelo patriarcado) não tenham papel fundamental neste processo.  

Ao que indica o depoimento foi realizada por um homem, visto o afastamento com 

que se fala (elas), relegando a luta das mulheres como sendo urgente e necessária. E 

concluiu que “As mulheres têm lutado historicamente para reverter o lugar de 

subalternidade causado pelo machismo, sexíssimos e misoginia alimentadas pelo 

patriarcado inventado pelos brancos colonizadores
180

” e ainda tão vigente na sociedade 

atual. 
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A partir de uma compreensão estruturada o depoente aponta para elementos muito 

presentes no debate feminista, certamente este sujeito conhece ou teve algum contato com 

essas discussões a ponto de construir uma narrativa bastante significativa sobre a temática. 

Se ressalta, não se investigou as práticas desses sujeitos e sujeitas para verificar como 

atuaram a partir dessas representações, elementos para ser feito em pesquisas futuras.  

Após a análise das fontes é inegável concordar que “as representações e as práticas 

dos grupos pentecostais e neopentecostais [...] reproduzem as desigualdades de gênero 

existentes na sociedade circundante, legitimando a assimetria nas relações entre os gêneros 

com textos bíblicos e as doutrinas seguidas pelos protestantes”
181

. É através desse modo de 

pensar a realidade, contrito na leitura Bíblica a seu modo, que se ancora o local de 

inferioridade e submissão do gênero feminino.  As representações sobre a mulher são fruto 

da reprodução que as igrejas fazem da sociedade machista na qual estão inseridas. Com 

uma leitura feita por grupos de pessoas que já detém historicamente o poder (homens-

brancos) que se dispõem a interpretação descontextualizada, nas quais se cristalizam as 

noções de superioridade do gênero masculino sobre o feminino impedido que as mulheres 

atuem em papéis de liderança eclesiásticas, solidificando o poder deles sobre elas
182

.  

É notório que o debate e discordância tem sido real no que diz respeito a este tema 

das relações de gênero na Congregação AD do Feira VI. É visível a disputa de 

representações sobre a mulher, fruto das intensas mudanças que têm ocorrido nos últimos 

anos na sociedade, que de algum modo chegam ao ambiente religioso, por mais que este 

resista. Principalmente as pessoas que têm contato com o mundo acadêmico, como a 

UEFS, acesso a Movimentos Sociais de variadas vertentes, estão causando fissuras e 

ressignificações nas representações e discursos da hierarquia assembleianas sobre o ser 

feminino, propondo a liberdade plena das mulheres como sendo as donas exclusivas de 

suas vidas, capazes de guiar os seus próprios caminhos.  

 

3.6 Uma congregação Negra 

 

Do ponto de vista racial o perfil da Congregação Assembleia de Deus do Feira VI 

segue a tendência do movimento pentecostal que se origina em Belém do Pará. 

Majoritariamente negro em seus primeiros passos, soma hoje mais de 60% de sua 
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população total, sendo em números reais algo próximo a 8 milhões de pessoas negras 

membros das ADs no Brasil
183

.  

Gráfico 2- O Perfil da Congregação AD Feira VI relacionando Cor/Raça. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Em se tratando desta Congregação alocada em uma zona periférica da cidade de 

Feira de Santana, no Conjunto Feira VI, as características raciais sobressaem aos olhos a 

cor/raça negra. Isso pode ser atestado pela análise etnográfica, na qual foi possível 

perceber pessoas de pele escura, cabelos crespos e cacheados, narizes e bocas mais 

alargadas – elementos fenotípicos – levados em conta na categorização do IBGE. Além 

disso, havia de fato essa postura ativa em relação aos traços sem, por exemplo, cortar ou 

mesmo fazer alisamento em muitos casos, especialmente entre o público mais jovem. 

Acreditamos que seja fruto da nova dinâmica social de valorização dos corpos negros e da 

atuação política do Movimento Negro que passa, inclusive, pela positivação dos traços 

afros, dos quais o cabelo é um elemento primordial, bem como da relevância da população 

afrodescendente na formação cultural brasileira.  

Como se pode notar a partir do gráfico apresentado acima, sem titubear, o maior 

número de pessoas que congregam na Assembleia de Deus do Conjunto Feira VI é negro. 

Pessoas da raça/cor Preta correspondem a 51% da população da comunidade, seguido da 

categoria Pardo com 31%, tal qual designa o IBGE, e somando-se as duas toma-se para a 

análise da categoria Negro. Juntos, ou seja, Negros – Pretos e Pardos, somam 82% dos 

fiéis da Congregação; seguido de Brancos com apenas 13% dos participes da comunidade 
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religiosa
184

. Esses dados apontam que a AD no Brasil “possui o maior contingente de 

negros, que veem na igreja a oportunidade de manifestar sua fé de uma forma que mais se 

identifica com suas raízes
185

”.  

O fato de as pessoas negras optarem pelas denominações de cunho pentecostal 

como é a AD está diretamente relacionada à sua maneira primordial de movimento e as 

bases de suas doutrinas. De acordo com Marco Davi de Oliveira em sua obra 

Pentecostalismo: a religião mais Negra do Brasil, existem alguns pontos que devem ser 

observados como explicadores do porquê os negros encherem as fileiras das igrejas 

pentecostais e consequentemente a das AD no Brasil.   

A primeira delas, aponta o autor, é a religiosidade – o modo mais individualizado 

de experienciar a fé – que os negros acharam no Pentecostalismo mais próxima a sua 

trajetória diaspórica. Uma fé menos dogmática, menos teologizante e metafisica e mais 

prática, na qual “a fé torna-se real também pelo fato de o negro ter, em sua negritude e 

origem, uma relação com a natureza que o faz perceber a ação de Deus em todas as 

instancias da vida e do cotidiano
186

” e que “o negro vê no sofrimento uma força dada à 

própria raça para resistência coletiva
187

”.   

E que como cristão que agora o é “por tudo que experimentou no processo 

histórico, ele sabe que é fruto da graça salvífica de Deus, tanto no âmbito espiritual quanto 

no social
188

”, fazendo com que os negros percebam no seu passado – através dos 

ancestrais, e agora no presente –, a manifestação de um Salvador próximo a si, que 

promete acabar com todas as mazelas enfrentadas.  

O segundo ponto que se deve notar é a aproximação que houve entra a história de 

exclusão no negro no Brasil e a face marginalizada do Pentecostalismo. Após o fim oficial 

da escravidão em 1888, o dia posterior ao 13 de maio, “os negros permaneceram sem rumo 

e sofrendo o preconceito, o racismo, a discriminação e a exclusão [...] a comunidade negra 

cristã fez opção pelo pentecostalismo: a igreja pentecostal chegou mais perto daqueles que 

eram marcados pelo estigma do desprezo social
189

”. O fato da Assembleia de Deus se 

expandir entre trabalhadores, foi encontrando pessoas de iguais condições, a princípio. Ao 

passo que aqueles primeiros recebiam a mensagem, levava consigo e espalhava em seu 
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meio e assim a mensagem pentecostal foi se espalhando entre os negros excluídos da 

cidadania que o Estado pouco proporcionava
190

.  

As populações afro-brasileiras manifestam ainda hoje uma forte característica de 

alegria, nas vestimentas, no ritmo da dança, heranças trazidas de suas Nações no continente 

Africano, pois “o negro é espontâneo e alegre
191

”. O movimento pentecostal potencializada 

pela sua doutrina do Carisma (uma liturgia dançante, alegre, com palmas, danças, 

instrumentos de percussão, liberdade para falar – ainda que limitada, “democratização da 

fala”), se aproximou da população negra através de “uma liturgia que liberasse a 

espontaneidade e alegria
192

” que os negros traziam de suas origens, facilitando a 

incorporação daquelas práticas.  

Não se pode deixar de demarcar que a forma de organização da Assembleia de 

Deus, visa perceber que “a força dos limites imputados aos membros dessas igrejas [...] 

impõem fortes limites nas relações com o que chama de “mundo” (diga-se com isso, a 

cultura, a dança, as bebidas etc.)
193

”, o cristão pentecostal clássico não deve se misturar 

com “os manjares deste mundo
194

”, antes deve levar uma vida distanciada desses prazeres 

que a vida tem a oferecer. Isso se reforça no que encontramos na Apostila usada para 

ensinamento na congregação em que ao relatar sobre como deve ser a conduta do crente o 

autor reconhece que “Não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade. Não é fácil ser 

honesto, no meio de tanta malandragem. Não é fácil ser íntegro na escola e ficar de prova 

final [...] não é fácil ser íntegro no trabalho
195

” mas apresentam como solução para 

quaisquer problemas que seja de ordem terrena, que envolve desejos, que envolva vida 

cotidiana, um tipo ideal a ser seguido.  Para ser vitorioso nessas peripécias é preciso se 

perguntar: “Como Daniel prevaleceu... [...]? ele se recusou a seguir o mesmo caminho de 

fracasso dos seus contemporâneos
196

”. Em tom de antagonismo, o autor reforça 

contradições entre modelos que devem ser seguidos. De um lado, Daniel, que „prevaleceu‟ 
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porque não seguiu o caminho que havia se direcionado seus iguais e por isso é algo a ser 

notado; do outro lado, estão aqueles que, pela narrativa demonstrada no trecho, não 

resistiram a sensualidade, ou mesmo a glutonaria, aos prazeres de modo geral, e não devem 

ser seguidos, nem servem de modelo.  

Essas características foram responsáveis por atrair as pessoas negras para as igrejas 

de vertente pentecostal clássico e nos mais diferentes desdobramentos. Os negros notaram 

que era possível existir nesses ambientes de sociabilidade, de ajuda mútua e de esperança 

em um mundo melhor, no qual Deus haveria de livrá-los das mazelas sociais que 

enfrentaram/enfrentam durante toda sua trajetória. Aqui o papel da experiência religiosa é 

visto de maneira mais alargada, como um espaço de existência ao mundo sagrado, mas sem 

se distanciar das peripécias apresentadas pelo mundo secular.  

Nas Assembleias de Deus “é bastante claro que os negros se tornaram líderes, 

homens e mulheres de oração, diáconos e presbíteros excelentes e respeitados, grandes 

evangelistas, no entanto, não vemos os negros na liderança máxima da igreja pentecostal 

[...]
197

”, refletindo assim um aspecto da natureza nefasta do racismo na sociedade 

brasileira, não estando as denominações religiosas à parte desse degenerado descompasso 

nas estruturas de poder.  Parece ser um modelo democrático quando se vê em primeiro 

plano, em uma determinada congregação pequena, um líder negro, com traços afros, mas 

quando olhado em grandes centros, nas Convenções, não se enxerga a mesma realidade. 

No ideal racista, entranhado no cotidiano das AD‟s Brasil impera uma noção de os negros 

“tornar-se bons líderes de congregação subalternas àquelas orientadas por uma liderança 

branca
198

” e que as grandes Congregações e as Convenções parece-lhes ser estranhas.  

Essa prática de deixar os negros sempre em posições subalternas aos brancos tem 

explicações centradas no “conceito teológico que, de forma fundamentalista, povoam a 

mente dos membros da Denominação Pentecostal. Nesse sentido merece especial atenção à 

posição de vários teólogos pentecostais que até hoje definem a maldição de Cam como 

sendo de cor negra
199

”. Essa posição é uma representação voraz que reverbera sobre a 

maneira de pensar e agir das pessoas negras dentro das igrejas pentecostais, ao passo que a 

maneira que as relações sociais são tecidas no ambiente religioso parece confirmar na 

prática essas condições.  
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Se Cam, era negro, jaz a ideia de que todo ser humano negro descende de uma 

maldição natural e por isso deve ser sempre controlado, vigiado, submetido ao controle 

daqueles que têm a pureza, a sabedoria e as virtudes para guiar a vida, o Branco. Assim, 

“há limites no que os negros podem fazer. Pesa sobre os negros uma maldição que, 

segundo alguns, deve ser quebrada: a de ser malnascido [...] um absurdo sem fundamento. 

Racismo e nada mais!”
200

 que impede os negros de experienciarem sua negritude, sua 

relação com a vivencia afro-brasileira, até mesmo em sua estética, que é desvirtuada em 

busca do sagrado que também é pintado de branco o tempo todo, não apenas cor da pele, 

mas, mais do que isso, a cosmovisão é de um Deus caucasiano.  

No seio da Assembleia de Deus Congregação do Feira VI, a representação sobre as 

questões raciais se desdobram de maneira bifurcada, há pessoas que têm uma compreensão 

bastante crítica aos modos que se dão as relações sociais levando em conta o fator raça/cor, 

e aqueles que engendra a solidificação do conservadorismo e mantém uma consciência da 

democracia racial, mas de modo diferente – reconhece – o problema do racismo como 

sendo de fato um fator crucial, mas reside na compreensão infundada de que todos os 

grupos são iguais, e que todos estão passíveis de sofrer com o racismo, por exemplo.  

Embora religiosos e participantes da estrutura religiosa que defenda o Mito de Cam, 

e insinua uma maldição inerente aos corpos negros, existe nesta congregação visões que 

contestam o discurso de inferioridade do negro e disputa a noção da igualdade entre todos 

anunciada pela oficialidade da Igreja. Isso se evidencia quando um depoente afirma que 

“não dar pra fechar os olhos e dizer quer não à uma elite dominadora, existe sim um 

hierarquia, onde existe o lugar do negro, e o lugar do branco
201

” e isso pode ser verificado 

no acentos das igrejas, as pessoas que são líderes e aquelas que são lideradas; e arremata 

dizendo “o negro não é bem recebido nem quando se tem dinheiro, existe uma grande 

hipocrisia que todos são iguais, na selva de concreto é muito diferente
202

”, o que seja, 

desigual. A opinião do depoente demonstra que em qualquer local habita desigualdade 

racial, existe o processo de racialização pelo qual os brancos detêm privilégios em 

detrimento da raça/cor Negra. Nestes termos, é importante compreender que “Apesar da 

falácia da democracia racial, o Brasil é um país estruturalmente racista
203

” e nela se forja 

cada relação diária, quer seja no esporte, quer seja na escola ou mesmo nas relações 
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religiosas das igrejas pentecostais que têm em sua maioria de frequentadores e membros 

pessoas negras.  

Com um olhar no retrovisor, percebendo as condições históricas das populações 

negras desde a exploração da sua mão de obra, o depoente da AD do Feira VI compreende 

que as maneiras de existência das populações negras nos últimos anos têm sido marcadas 

pelo racismo daí decorrente, e que afeta todas as dimensões da vida do sujeito negro. 

Poderia desse modo ser entendido como “O racismo estrutural solidificar e cristalizar 

lugares de privilégio para população branca e subalternizar a população Negra que tem 

reagido com veemência ao longo da história
204

” tentando construir outro tipo de sociedade, 

na qual não seja a cor da pele um marcador de subalternização social.  

Outro depoente se expressa demostrando as contradições existente na estruturação 

da sociedade brasileira e evoca pensadores e pensadores/as negros e negras para elencar 

seu desalento como tem se dado o cotidiano da população negra. Segundo este: 

 

A relação é bastante conflituosa... mesmo que tentem convencer a grande 

massa da população de [que] há democracia racial sabemos que isso não 

existe. Tenho um professor que diz: "Não se enganem, o espaço de 

memória coletiva está em constante batalha" e essa é a mais pura 

verdade. A mídia, a educação formal nos nega a ciência digo, para além 

de projetos específicos restritos ao mês de novembro, da existência de 

personalidades como Carolina Maria de Jesus, Maria Filipa, Conceição 

Evaristo, Zumbi dos Palmares, Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Juliano Moreira (soube um pouco de sua história há somente semanas 

atrás), Rosa Parks. A gritante e incomodante violência policial destinada, 

com exclusividade, a população negra é a mais notória situação das 

relações raciais no Brasil e no mundo...
205

” (Grifos do autor) 

 

Ressaltou a violência policial como sendo um fator degradante que têm 

vilipendiado a população negra no “Brasil e no mundo” como sendo fruto do racismo 

engendrado nas sociedades ao redor do mundo, potencializada pelo colonialismo ainda 

vigente nos dias atuais.  Aqui é importante salientar que a fala acima aponta alguns nomes 

importantes da luta contra o racismo e as desigualdades existentes na contemporaneidade, 

dos quais se destaca o do Pastor Batista Martin Luther King, que por ser protestante e um 

homem negro, embora não de confissão pentecostal, ser lembrado como um grande nome, 

posto que nas fontes que tivemos acesso não foram vista mais nenhuma referência a este 

grande líder mundial de seu tempo, em especial pela luta contra o racismo e a violência dos 
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EUA contra outros países. Outro aspecto do depoimento que nos chama a atenção é o 

trecho no qual se destaca a reprodução de um discurso apreendido na UEFS.  

O depoente afirma ter um professor que diz: "Não se enganem, o espaço de 

memória coletiva está em constante batalha
206

", sendo passivo de construções e 

reconstruções. O fato desse depoente ter aulas, em universidade pública, através das quais 

fazem debates sérios sobre as condições das populações menos favorecidas e põe em xeque 

a maneira como se tenta cristalizar as desigualdades, certamente contribuiu para a sua 

crítica.  

Neste mesmo sentido opinou que a luta da população negra é “cada dia mais 

necessária
207

” e que deve-se enfrentar as desigualdades, pois “Ao passo que o poder 

continua na mão dos grupos brancos se faz preciso que os Negros tomem a estrutura para 

subverter a ordem e galgar locais estratégicos para a mudanças na sociedade
208

” mudando 

o controle das rédeas do mundo, “precisamos de um modelo de sociedade no qual as 

formas de opressão contra o povo preto não mais exista
209

”. Na qual se possa viver sem 

enfrentar tamanhas discrepâncias na teia das relações sociais.  

Ainda sobre o processo de luta, o depoente assembleiano destacou. “Necessária 

diante de tudo que passaram e de tantos fatos que ainda se repetem”
210

 fazendo menção aos 

episódios diários a violência policial, os atos de injúria noticiados nos jornais e todas as 

dimensões da violência racista; enfrentar esta situação de frente é “Extremamente 

relevante, sem a luta e a articulação não há avanço
211

”, ou seja, o entendimento é que o 

grupo social formado por pessoas brancas tem o privilégio de ser detentores do poder e por 

isso submete o grupo social formado por pessoas negras a opressão e as desigualdades das 

mais variadas espécies e, para mudar isso, é necessário que se organize o povo 

subalternizado para fazer o enfrentamento a ordem e “mudar o quadro” social.  

 Nas entrevistas observamos aqueles que se aproximam de uma leitura mais 

crítica ao posicionamento da Igreja Assembleia de Deus frente ao combate ao racismo. 

Não apenas como um agente que deixe de cometer tais práticas, mas que, antes de tudo, 

seja um vetor ativo no combate às opressões, inclusive pela grande maioria de pessoas 

negras que se sentam nos bancos dos templos das Igrejas Pentecostais. “É um absurdo vê 
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que nos tempos que vivemos hoje nos deparamos com situações deste tipo é uma 

vergonha, e as igrejas não fazem nada”
212

 para combater a situação. 

 O entrevistado apontou para a necessidade de reestruturação das relações raciais e 

avança ao exigir da igreja um posicionamento, combatente, no enfrentamento à estrutura 

racista que impera na sociedade brasileira. E para isso “precisamos debater mais sobre esse 

assunto, até na igreja”
213

 que tem se calado diante da violência, quando não é um ator que a 

reproduz nas suas mais sutis expressões cotidianas. E que “principalmente no que se trata 

também de Teologia. Discussões dentro da igreja e um foco maior da igreja em apoio a 

essa causa”
214

 tão vivida pela população negra. Lembramos o debate sobre a constituição 

do racismo na teologia reverberando sobre as noções de maldição por natureza do povo 

negro que os teólogos brancos da teologia hegemônica ajudaram a solidificar; o que indica 

a fonte é a urgência da teologia fazer uma análise que fuja desse posicionamento violento, 

mas não só isso, que seja capaz de ter a primazia de positivar a imagem das pessoas negras 

como sendo criadas por Deus e igualmente abençoadas pelo Ser Supremo como qualquer 

outra pessoa.  

A maneira que um setor da Congregação Assembleia de Deus do Feira VI enxerga 

a vida da população negra é marcada pelo racismo cotidiano. Isso se explica pela maioria 

da população se autodeclarar negra e sentir na pele aquilo que se fala. As experiências de 

vida, desperta a população para compreender que ser negro e viver no Brasil, sendo 

religioso assembleiano ou não, “tem sido uma luta longa e intensa, mas sem dúvida 

extremamente importante para transformar a realidade em que vivemos”
215

 e que através 

dos incômodos causados com uma trajetória de luta “cada vez mais a população negra tem 

voz dentro da sociedade, muito já foi feito, porém ainda há muito a se fazer”
216

.  

Reconhece os dias árduos da luta travada no ato de existir na simplificação da vida, 

mas opera na esperança de que dias melhores virão, típico na cosmovisão pentecostal. 

Entende que mesmo em meio às dificuldades, mesmo na luta que se trava no dia a dia, 

chegará um tempo em que as coisas se ajustarão e todas as dores irão passar.  

Existe também no seio da Congregação Assembleia de Deus do Feira VI uma 

leitura que acompanha os demais segmentos sociais. Aqueles grupos que até reconhece, 

ainda que de maneira ligeira – sem compromisso – que o racismo é um elemento vigente 
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nas relações sociais no Brasil, mas que, por seus posicionamentos políticos 

descompromissados, não assumem a centralidade da cor/raça como sendo fundamental na 

constituição, em especial do local de poder e desigualdade que determina os locais de 

privilégios e subalternidades. 

 Um depoente afirma ao ser questionado sobre o tema que “em primeiro momento, 

SIM, existe racismo, não só no Brasil como no mundo todo. No entanto, vejo que a luta 

racial contemporânea visa não mais igualdade entre as "raças
217

", pelo contrário, segundo a 

narrativa, “sim uma sobreposição daquela que outrora era subjugada
218

”, sugerindo que 

deva ser os negros calmos, tranquilos ao pautar suas necessidades. Essa é mais uma 

perspectiva que sobressai a partir desta logica analítica, da qual os negros 

“contemporâneos” têm sido muito violentos, que tão querendo subjugar os brancos. Evita 

usar os termos “brancos e negros”, quando está falando diretamente da posição de 

privilegio e subalternidade, num ato subjetivo de evitar contrapor as desigualdades entre as 

raças. É um dispositivo do recalque que faz meandros no discurso para evitar reconhecer a 

realidade social de tal modo a perceber que de fato a desigualdade se materializa na 

história.  

Como fica evidente, o depoente não nega que haja racismo, inclusive usa em caixa 

alta no questionário para destacar sua posição, todavia no ato de diversionismo retórico diz 

que não é apenas no Brasil, como um recurso para diluir as evidentes contradições entre as 

condições matérias de vida e existência dos negros e dos brancos; usa ainda a conjunção 

adversativa “no entanto” para contradizer o que foi dito anteriormente e revela a sua real 

intenção, fazer uma análise negativa da luta da população negra, pois essa, segundo aponta 

à narrativa, “quer sobrepor a raça branca que antes era a privilegiada” e não mais a 

igualdade entre as raças. Ou que reconheça ser “justa, todos devemos lutar por melhoria 

independente da raça”
219

 na mesma tentativa de esvaziar as experiências distintas vividas 

por cor/raças diferentes.  

Essas posições são frutos daquilo que aponta Oliveira (2017) ao perceber que os 

grupos pentecostais têm defendidos a manutenção dos privilégios dos brancos, até mesmo 

sem se dar conta dessas aparentes contradições. Para uma depoente a luta da população 

negra “Dentro dos limites de respeito é válida
220

”, desde que se mantenha nos “limites”. O 

                                                           
217

 Ibid. 
218

 Ibid. 
219

 Ibid.  
220

 Ibid. 



77 

 

 
 

que a fala não expressa são os termos que possam dar contornos às áreas dos limites. Mas 

sugere ter os processos que devam ser avançados pela população negra, ou seja, só pode ir 

até um local específico, quer seja uma análise que combine dizer que é “Direito deles, 

assim como quaisquer povos, estão certos em lutar por algo que acreditam, desde que não 

seja prejudicial a outro alguém, creio que é sempre válido
221

”, sem compreender que se 

trata de uma luta por local de privilégio e que não existe enfrentamento ao racismo, as 

violências raciais sem perda de privilégios dos grupos brancos.  

O discurso da assembleiana faz um afastamento entre um possível “nós e eles”, 

evidenciando a compreensão de uma pessoa não negra ao fazer a análise, e insiste a 

recorrência de constante tentativa de diluição das contradições entre as raças, só que agora, 

não no sentido geográfico como no caso anterior ao assumir que o racismo se faz presente 

em todos os locais e não apenas no Brasil, aqui é o fator raça (embora use a expressão 

“povo”) que aparece com centralidade. São manuseios da linguagem para fugir com 

sutileza do histórico problema posto, o da desigualdade entre negros e brancos. E nessa 

mesma direção assume que é "legítima'' embora algumas pessoas exageram. Nem tudo é 

uma questão exclusivamente racial
222

” e perde de vista toda a complexibilidade do 

problema que envolve a compreensão racializada dos processos sociais e das experiências 

que estão envolvidos brancos e negros.  

Existem pessoas que defendam o pacifismo dos movimentos negros em suas 

atuações, como se o ato de estarem submetidas a locais de opressão não lhes fossem 

permitidos agir de todas as maneiras possíveis no enfrentamento das realidades múltiplas 

que vivenciam. Dito isto, parece reduzir a atuação da população negra à violência, estigma 

herdado da visão colonial racista, a de que negro é violento. Uma fala escapa que “Tem 

muito a avançar, não acredito na luta pela força e violência, é necessário incutir valores no 

imaginário social... Desconstruir para construir
223

” como se isso não fosse uma atividade 

trabalhada nos movimentos negros, só enxerga a visão da “força e violência” na 

representação máxima daquilo que negros possam produzir.   

Outra pessoa afirma que “toda forma de gerar dignidade é pertinente, mas o 

extremismo [gera] violência e mais preconceitos
224

” e até quem veja a trajetória da luta da 

população negra como extremamente necessária, com vários “desafios para serem 
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superados em nossa sociedade. Mas por outro lado, como todo movimento social, alguns 

setores excedem em seus argumentos e posturas, desconstruindo a coerência da ideia de 

justiça que é buscada
225

”, esperando uma linearidade nas pautas e posturas da luta da 

população negra. E invariavelmente tecendo representações sobre o negro sem 

contradições e divergências na sua existência.  

Existem grupos da Congregação da Assembleia de Deus do Feira VI que têm 

percebido a luta contra o racismo de maneira positiva, ou mesmo uma compreensão crítica 

sobre a maneira como tem se dado as relações entre as raças, mas na igreja a atuação é 

quase insignificante “afinal, pensar sobre racismo em um ambiente onde impera o mito da 

democracia racial como algo divino é uma afronta aos mais "santos" e "consagrados
226

".  

 Embora se compreenda e se tenha consciência dos problemas raciais 

individualmente, as mudanças são poucas se a estrutura religiosa não aderir a um projeto 

que vise combater as desigualdades de cunho racial. E que essas pessoas acabam se 

deparando com esse infortúnio em suas vidas. Tendo uma “compreensão de que o racismo 

é sistêmico nos leva a perceber que a maneira de atuação das instituições já é calcada no 

Racismo, fazendo com que, pessoas negras como eu, estejam em desvantagem em 

qualquer situação
227

”. E continua: “Já sofri na universidade, na igreja por conta do cabelo, 

na escola, na rua, no ônibus. Em todo lugar que vou...”
228

 enfrenta-se os terríveis grilhões 

da estrutura racista em suas realidades múltiplas, inclusive na Igreja por conta do cabelo, 

certamente assumidamente com traços afros, por isso visto como desviante, 

insubordinação.  

 

3.7 Uma congregação de pessoas formadas, universitários? 

 

A Assembleia de Deus localizada no Feira VI agrega número expressivo de 

universitários que chegam à cidade para estudarem na Universidade Estadual de Feira de 

Santana
229

. Cerca de 64% dos partícipes estão cursando ou já cursaram o ensino superior e 

a maioria absoluta estudou em Universidades Públicas. Aqueles que fizeram Universidade 

ou faculdade particular somam 26%, seguido de 74% de pessoas que estudaram em 

instituições públicas. Levantamos também os dados para os níveis básicos do ensino (que 
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compreende o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio) e notou-se que 95% dos que 

responderam estudaram em Escolas públicas
230

.  

A despeito das condições materiais dos sujeitos e das sujeitas desta Congregação 

pode-se inferir a maioria sendo da classe trabalhadora ou que ainda não é economicamente 

ativa, pois são estudantes. Do que foi possível observar, a maioria daqueles que 

responderam ao questionário e são trabalhadores já atuam principalmente como 

professores. Não há uma designação de quais níveis do ensino dão aula, ficando difícil ter 

maior precisão sobre salários. O segundo grupo, os economicamente não ativos, são 

aqueles que por estarem em atividades formativas ainda não trabalham, sendo ajudados 

financeiramente pelos familiares
231

.  

O público da congregação não é fixo e sempre sofre alteração com os términos dos 

semestres da UEFS, retornando os estudantes a suas cidades originais. Esse processo marca 

um certo trânsito na Congregação. Uma vez que “a congregação que todo ano é renovada. 

Uns estão indo embora, outros jovens estão chegando para congregar.  

 

Gráfico 3- O Perfil da Congregação AD Feira VI em relação à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Outras pessoas são formadas aqui mesmo [...] formados na universidade e 

congregam aqui
232

” dando ainda mais volatilidade ao corpo de frequentadores dessa 
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Congregação. A congregação por estar localizada ao lado da Universidade Estadual de 

Feira de Santana, tem em sua dinâmica a experiência de lidar com jovens cristãos e 

universitários de diversas áreas de ensino, que vai desde a “Licenciatura em Geografia
233

”, 

até as áreas de tecnologias como “Engenharia de Alimentos
234

”, com formação completa e 

também pós-graduação
235

.  

Como anunciado o depoente, a Congregação tem em sua dinâmica a presença de 

estudantes universitários ou mesmo de pessoas com ensino superior completo, possível de 

perceber no gráfico abaixo. Assim, possibilita inferir que maior parte dos congregados são 

pessoas com conhecimento acadêmico e que, neste caso, foge à regra inicial de expansão 

do pentecostalismo assembleiano, que era praticamente analfabeto e que começou a ser 

combatido a partir da década de 1990, com os programas sociais que foram surgindo e as 

transformações do Brasil, mas, sobretudo a partir das práticas assistencialistas que os 

grupos pentecostais começaram realizar nas periferias urbanas com “escolas de bairro e 

centros de saúde [...] distribuição de cestas básicas e o analfabetismo foi combatido
236

”.  

 

3.8 “A escolhida”: a chegada de fiéis para a Assembleia de Deus Feira VI  

 

  A Congregação Assembleia de Deus do Feira VI tem uma membresia com perfil 

diferenciado justamente por sua localização. O espaço onde está localizada permite acesso 

de pessoas de várias regiões da Bahia e também do Brasil que vêm para a Universidade e 

que precisam dar manutenção a sua fé. Mas a diferença não é apenas das localidades, há 

pessoas provenientes de outras denominações, sendo esta a peculiaridade da constituição 

dos participantes da congregação. Inquiridos se já haviam congregado em outras igrejas, 

63% disseram que sim e agora estão congregando na AD Feira VI e vieram de 

denominações distintas “Igreja Batistas”, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Aliança, 

Igreja do Evangelho Quadrangular, Comunidade Evangélica Nacional Ebenézer”
237

 e 

tantas outras. Isso sugere que este ambiente religioso funciona em certa medida como um 

local de amalgamar diferentes concepções sobre o sagrado ou mesmo sobre a vida 

cotidiana, construindo representações distintas sobre a vida e práticas igualmente variadas 
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que ora pode seguir em mesma direção, mas que pode acabar seguindo caminhos 

contrários e conflituosos. 

A escolha dessa congregação em relação às demais existentes no Conjunto Feira VI 

também se explica por linhas diferentes, e cada pessoa tem motivos específicos para mudar 

de congregação – embora a maioria seja por conta da Universidade – há pessoas que 

mudaram por motivos outros. Ao que parece indicar a fonte, há uma mobilização de capital 

simbólico sobre a AD no sentido da pregação, e no caso dessa congregação, outro fator que 

sobressai é o fato de existir um apoio aos chegantes que se sentem acolhidos. “A liturgia e 

a comunhão
238

” são usadas por um jovem para explicar a motivação de sua mudança para a 

Assembleia de Deus do Feira VI. Aqui não ficam exemplificado quais os elementos estão 

na organização litúrgica do culto, mas sabemos que “a gente faz louvor”. É muito padrão 

da Assembleia de Deus, dois Hinos da Harpa nos ritos de abertura de cultos, Leitura oficial 

da Bíblia Sagrada, “louvores, oportunidades e pregação. Depois da bênção apostólica...
239

” 

e isso gerou um certo atrativo para que pessoas venham a Congregação.  

Outro fator que aparece na narrativa é a comunhão. Esse não é algo exclusivo dessa 

explicação, outro irmão inquerido aponta como motivador de sua mudança para a AD Feira 

VI “O amor e a comunhão entre os irmãos
240

”.  

Destacams, dos relatos e entrevistas, a maneira participativa em que a comunidade 

de assembleianos tem nos cultos. Embora esteja sempre liderada por um (pastor) 

/presbítero, há, por exemplo, a participação irrestrita de qualquer pessoa fiel daquela 

congregação. Sejam homens ou mulheres, jovens ou crianças, negros ou brancos, senhoras 

ou senhores, aleijados, cegos, ou sem nenhum tipo de deficiência. Seja graduado, ou 

analfabeto, trabalhadores ou desempregados. Para quem é membro daquela congregação 

ou está apenas visitando, os momentos das oportunidades são para todas as pessoas 

crentes.  

As oportunidades durante o culto são momentos nos quais há a possibilidade de 

expressar seus sentimentos, agradecimentos por bênçãos conseguidas, pedidos de oração 

por eventuais dificuldades (de ordem material ou espiritual). É a manifestação de “dons e 

talentos” que cada participante tenha. Nesse momento, há louvores que são entoados, com 

a ajuda da Harpa Cristã, ou Play Back ou ainda acompanhado por instrumentos da 
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congregação. Esse é um momento no qual se pode fazer uso da Palavra e pregar uma 

mensagem para todos os presentes no ambiente
241

. Assim, cada congregante assume um 

papel de protagonismo, ainda mais se tratando de uma sociedade que silencia as vozes dos 

menos possuidores de bens culturais e materiais que têm valor no mercado. 

Retomando a discussão sobre a pregação, a forma como era realizado o ensino da 

Bíblia de modo a atrair aqueles que chegam em busca de um tipo ideal de mensagem que 

ecoasse do púlpito.  Quando essa questão aparece houve aqueles que disseram ser por 

conta do “Zelo pelos princípios e ensino da Palavra
242

”, na mesma direção “A base 

bíblica
243

” que pretendiam encontrar no local que passariam a buscar o sagrado durante os 

anos seguintes. Nesse mesmo sentido “me senti acolhido pela igreja [...] os irmãos são 

muito empenhados na cooperação da obra do Senhor
244

”  no ensino da “DOUTRINA”. Ou 

mesmo “Pelo compromisso com a palavra de Deus, carinho com os irmãos, trabalho com 

as crianças e união dos irmãos
245

” que mais uma vez é usado como argumento para 

selecionar esta congregação. 

 Dentro do campo religioso, após fazer uma análise foi a “Igreja em que julguei ser 

a mais comprometida com o teor da mensagem doutrinária (isso em 2014) e que me senti 

parte da membresia
246

”. Nos leva a inferir que para assumir de fato qual local congregar, 

houve uma seleção e elementos como o ensino bíblico foi usado como definidor de qual 

local praticar sua fé.  

 Destacamos aqui que o uso do termo "teor" denota um efeito sistemático 

sobre a “mensagem doutrinária”. O uso dessa expressão pelas pessoas que a fazem, está 

diretamente ligado com a maneira com que é feito a pregação e, certamente, com o 

conteúdo da mesma. Desse modo, parece ficar claro a capacidade de destaque que a 

Assembleia de Deus do Feira VI tinha de promover um ensino das Sagradas Escrituras 

para “cooperação da obra do Senhor” capaz de trazer pessoas para as fileiras de seus 

bancos, e não escolhessem outras denominações presentes no conjunto, Cabe pontuar que a 

palavra doutrina, foi escrita em caixa alta, o que pode ser um dispositivo do discurso
247

 do 
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depoente para chamar a atenção da importância desse elemento, como sendo definidor de 

sua decisão de congregar na Assembleia de Deus Feira VI.  

 

 

3.9 “A Pós-Colheita”: discurso de conversão da AD Feira VI. 

 

A Congregação em estudo tem uma dinâmica muito própria em relação à 

organização interna e a ocupação dos cargos de lideranças para as funções eclesiásticas. 

Das pessoas que responderam ao questionário que aplicamos aos participantes do grupo, 

65% disseram já ter tido algum tipo de serviço prestado dentro da congregação. As funções 

vão desde “Porteiro”, “Líder de Jovens”, “Professor de Escola Bíblica Dominical-EBD
248

” 

e em muitos casos mais de um cargo ao mesmo tempo, ou diluído entre os anos de 

participação naquele espaço religioso. Em busca de contribuir com o andamento das 

atividades religiosas houve quem fosse “Líder de jovens, adolescentes, grupo de louvor, 

professor de escola dominical
249

”. As atividades de ensino são levadas a cabo com muito 

afinco pela quantidade de pessoas que se tornaram professores de Escola, dada a 

importância dessa prática para a construção da identidade individual e coletiva das 

Assembleias de Deus no Brasil.  

A “Década da Colheita”, que tinha como um de seus princípios:  

 

Seguir o redirecionamento das atividades das igrejas evitando-se 

realização de festas, ensaios e outros programas em demasia, para que 

esse tempo seja ocupado exclusivamente na evangelização, oração e 

ensino bíblico com, pelo menos, três reuniões diárias, manhã, tarde e 

noite
250

. (Grifo do autor) 

 

Demonstrando que os anos que seguiram, não perdeu totalmente as características, 

pelo contrário, houve uma tentativa de continuar ensinando com severidade tal qual havia 

sido estipulado na década de 1990, e podemos notar que os cargos desta congregação 

estavam diretamente ligados a esse objetivo. Atrelado a isso, pairava na Congregação do 
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Feira VI uma visão solidificada sobre o ensino das doutrinas, como dissemos há pouco, e 

que em muito serviu como elemento diferenciador no campo religioso.   

Após os anos finais da Década da Colheita e o início do milênio, os frutos do 

século anterior ainda eram perceptíveis. O aumento progressivo do número de conversões 

pode ser notado e os anos 2000 até 2010 representou crescimento para a AD no Brasil 

como um todo. 

Gráfico 3- Distribuição percentual da população, por grupos de religião Brasil -2000/2010 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: IBGE 

 

 Na Congregação do Feira VI muitos convertidos foram frutos desse processo de 

expansão da Assembleia de Deus, um intenso trabalho proselitista na cidade de Feira de 

Santana
251

. Desse ato fundamental para os pentecostais é “é algo inexplicável
252

" como 

sendo um momento em que não se poderia controlar é o fato que “fui chamado por Cristo 

após um contato quando era pequeno. Aos 19 anos me sentir sendo convidado por Deus 

para uma vida em seu amor
253

", quem reforça outra fala dizendo: “Não sei explicar a 

sensação, me recordo que chorei muito e foi tipo um alívio que saia de mim
254

”. 

 Nota-se que o processo descrito nas falas ora aparece como sendo algo difícil de 

emitir qualquer explicação lógica, sugerindo apenas uma compreensão numa esfera da 

própria natureza do acontecimento, ou seja, através da dimensão espiritual e emocional. 

Essa tentativa se esbarra na contradição na racionalização do processo de conversão. 

Assim “Foi um processo, que imagino acontecer com todos convertidos, mas o cume foi 
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quando entendi numa EBD que somos salvos pela Graça e não pelas obras
255

”. Aqui o 

termo que dá base para perceber um processamento sistemático é exemplificado em uma 

capacidade de conscientização dos passos que estavam sendo dados, que é arrematado na 

sequência por uma explicação lógica na qual aparece o local de aprendizagem de tal 

conteúdo (a Escola Bíblica Dominical), que contrasta a vida pelas obras – fruto das mãos 

do próprio fiel pela salvação na graça, que não pode ser feito a partir de esforços pessoais, 

mas somente a divindade poderia oferecer.  

Esse depoimento ainda levanta outra possibilidade explicativa que está diretamente 

ligada a contraposição do discurso das igrejas protestantes e pentecostais do anti-

catolicismo. Esse modo de compreender a historicidade da doutrina da salvação está ligado 

aos anos de 1517 de quando na Reforma Protestante, Martin Lutero
256

, em seus cincos 

pontos que definem a fé, afirma que somente a fé poderia salvar, contradizendo as 

doutrinas católicas e criando um antagonismo entre os cristãos seguidores de Lutero, a 

partir de então, e os asseclas do Santo Padre de Roma
257

.  

Na Congregação AD do Feira VI, há uma memória viva sobre o evento de 1517, na 

qual jovens andam com camisetas que fazem menção ao ocorrido na Capela de Wittenberg 

naquele ano e por exemplo, comemorou os 500 anos do evento histórico com um 

seminário que durou todo o mês setembro de 2017 no qual o título foi “REFORMA 

PROTESTANTE: história e desdobramentos. Juventude do Feira VI buscando está na 

forma: A Santa Escritura
258

”, fazendo referência direta aos princípios do líder alemão. Este 

esforço de conhecer a historiografia do Protestantismo parece muito peculiar aos 

congregados da AD no Feira VI, não é muito comum entre os demais pentecostais e os 

Batistas da Convenção reconheceram o legado de Lutero, ao considerar-se um grupo 

religioso originário de João Batista. 

Além de ser algo que está fora do ser, ou seja, está para além de seus domínios, o 

processo de conversão faz um paralelo entre a vida já experienciada e as promessas de uma 

vida distinta que agora se pretende viver. Uma vez que “a conversão se revela por um novo 

                                                           
255

 Ibid. 
256

 REFORMA PROTESTANTE: história e desdobramentos. Juventude do Feira VI buscando está na forma: 

A Santa Escritura. Feira de Santana-2017, p. 01. Arquivo pessoal do autor.  
257

 SILVA, Elizete. A Reforma Protestante e o Mundo Moderno. In: ALMEIDA, Vasni; SANTOS, Lyndon; 

SILVA, Elizete da (orgs.). Os 500 anos da Reforma Protestante e seus desdobramentos no Brasil: um debate 

histórico e historiográfico. Curitiba: CRV, 2017. p 26.   
258

 REFORMA PROTESTANTE…, 2016, p. 01.  



86 

 

 
 

falar. Converter-se é abanadora um discurso e adotar um outro
259”

, deixar um tipo de 

narrativa e tomar nova direção.  

Variando entre a ação de fora do sagrado, é um ato consciente de decisão. Um 

inquerido diz que  

 

Foi uma experiência a partir do entendimento das escrituras e do 

sacrifício de Jesus em prol da humanidade, quando compreendi esse 

sacrifício, seus objetivos, sem perceber já estava imerso na graça e sem 

mérito algum remido em detrimento do arrependimento e da minha 

insuficiência quanto às minhas próprias forças. Vale destacar que essa 

experiência é individual, entretanto a comunhão verdadeira em 

comunidade tem grande efeito sobre a conversão do indivíduo
260

. (Grifos 

do autor) 

 

Além de se esforçar para transparecer dominar doutrinas bíblicas de confissão 

protestante, fica evidente a reveladora identidade assembleiana de contradição em assumir 

a conversão como algo somente do divino, ou como um processo racionalizado, que parte 

do intelecto do sujeito frente ao religioso. Outra questão que fica expressa é a compreensão 

do processo como sendo meramente individual, e que assim sendo, depende apenas do 

sujeito; e o constante reforço da ideia de que ele precisa estar imbuído nas relações 

religiosas, na “comunidade” e que isso lhe traz benefícios para seu aprimoramento da nova 

caminhada a partir deste ato/processo.  

Essa contradição, é importante que se diga, faz parte da constituição da narrativa de 

conversão na identidade dos Protestantes, e também dos pentecostais. Através dessa 

narrativa que circunda entre uma ideia e outra, é como os membros constroem um modo 

individual e ao mesmo tempo coletivo, sobre a operação do sagrado em relação ao alcance 

que lhes faz “a experiência maravilhosa” de ser “nova criatura”.  

Os participantes da Assembleia de Deus do Feira VI também usaram como 

argumento para suas experiências de conversão as dores e os sofrimentos que passaram. 

Diante de um mundo difícil materialmente, e as peripécias sociais que afetam parte da 

população brasileira, em especial a população negra, maioria dessa denominação, conviver 

com dificuldades de ordem material, psicológicas é bastante comum, ainda mais que a AD 

se espalhou principalmente em periferias e no processo de urbanização das cidades
261

.  
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Diante dessas realidades, buscar o sagrado com o objetivo de o libertar de males foi 

recorrente nas narrativas. Houve aqueles que se filiaram a igreja “pela dor, “tamanho 

sofrimento de uma enfermidade em minha filha de apenas um ano de idade
262

” e/ou que 

era considerado o “momento mais difícil que eu estava passando
263

”. Embora não apareça 

qual a dificuldade era acometida, fica evidente algo muito difícil de lidar nas condições 

naturais e buscou-se ajuda em Deus. No primeiro relato, a enfermidade foi à causa da 

busca divina. A mensagem pentecostal com ênfase na cura, atraiu pessoas para seus 

templos e até para sua membresia, a promessa de uma vida melhor, de resolução dos 

problemas. Na mesma toada, a busca da ajuda sacra “Foi pelo sofrimento de uma 

enfermidade em minha filha
264

” que sofria enferma e precisava de cura. Embora a busca 

não fosse para si, nota-se que há uma tentativa de mediação e súplica a Deus em favor de 

terceiros, nesses casos, de parente. Esse fato também é marcante na identidade 

assembleiana, e fica explícito nos cadernos do Círculos de Oração nos quais se anotam 

pedidos de oração em favor de amigos, parentes e irmãos da comunidade religiosa.  

Problemas de natureza psíquica atormentavam um fiel da Congregação Assembleia 

de Deus Feira VI antes de ter sido incorporado no grupo religioso. Segundo o seu relato, a 

partir de sua atividade laboral teve contato com a pregação da mensagem pentecostal, na 

região sul da Bahia na altura quando estava:  

 

Passando pelo momento muito difícil, sentido uma necessidade de ter 

DEUS em minha vida, foi quando fui a Itabuna fazer entregas no 

caminhão, e lá no posto de combustível onde eu iria pernoitar estava 

tendo um culto cristão, e após a exposição da palavra não tive dúvidas e 

rapidamente fui a Cristo, e à alegria de ter Cristo irradiou meu coração
265

. 

(Grifos do autor) 

 

O depoente diz ter sua vida mudada, na qual os problemas ficaram para trás e a 

nova caminhada o fez seguir, pois entende que passou por transformações e que “Cristo 

irradiou coração”. O relato não diz qual a vertente do Cristianismo realizava o encontro, 

mais efetiva que a palavra foi exposta e, ele acabou suprindo a sua necessidade de ter Deus 

na vida.  Ainda tendo em vista as dificuldades que enfrentava e a conversão, quando “Jesus 

me visitou aos 11 anos numa crise de pânico onde eu não conseguia respirar e via vultos 
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em minha casa. Numa oração feita por uma irmã ele me visitou me trazendo sua paz
266

!”, 

acalmando os medos fez as pessoas seguirem adiante. “A própria dor é interpretada sob o 

signo da Providência
267

” divina para com a pedinte. A paz não encontrada durante sua 

trajetória ainda pequena, atravessada pela capacidade de ver “vultos” – indesejados ao que 

parece pelo tom da narrativa – e crises de pânico; uma irmã, ao que indica já evangélica e 

que cria na cura através da oração, fez as suplicas a Deus que atendeu sua petição 

“trazendo sua paz” a alma carente que decidiu se voltar para as atividades de culto a esse 

mesmo Deus que lhe havia trazido alivio de suas necessidades.   

Esses fatores são recorrentes entre os relatos de conversão dos membros da 

Congregação da Assembleia de Deus do Feira VI, demonstrando que a prática da 

conversão está atrelada às experiências individuais de cada sujeito, mas que há uma 

confluência das narrativas na mesma direção, reveladora da identidade protestante 

pentecostal, na qual diante do sofrimento e adversidade, a busca em oração para que Deus 

lhes ajude a enfrentar os problemas da vida cotidiana.  

Seguindo a mesma direção tratando da conversão, pretendemos levar em conta a 

relação entre parente e/ou familiares que influenciou na conversão dos assembleianos do 

Feira VI. Nem sempre a conversão se deu na própria AD, menos ainda na do Feira VI, o 

processo de mudança foi posterior e já falamos disso. Uma das pessoas inquiridas conta: 

“Me converti em um culto de domingo na congregação Batista que minha irmã 

congregava
268

”, a irmã foi a porta de entrada para que essa pessoa pudesse experienciar a 

fé. "Aconteceu quando eu fui visitar minha irmã, lá estava acontecendo um culto de 

família”.  O esposo dela fez o apelo e eu aceitei, foi maravilhoso
269

”. Mesmo aqueles que 

nasceram já na família que havia crentes, há uma narrativa de valorização da experiência 

de fé no tocante à conversão, “Nasci em um lar cristão e a minha mãe sempre me levava 

aos cultos. Quando tive consciência do que o Evangelho representa decidi passar pelo ato 

de conversão, confessando diante de Deus e dos homens que Jesus é o Senhor
270

”. Mesmo 

sendo criado no ambiente no qual a família já era evangélica, compreende que foi 

necessário decidir por si, mesmo, após a mensagem, que deveria tomar esse caminho 

também.  
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Para alguns respondentes dos questionários, o cônjuge exerce influência sobre a 

decisão um do outro, capaz de levar o companheiro/a a seguir o mesmo caminho. Em um 

relato, uma senhora fala de sua conversão e de como foi influenciada pelo marido. Nas 

palavras dela:  

 

No dia da minha conversão meu esposo saiu de casa decidido a aceirar 

a Jesus eu fui apenas para acompanhá-lo quando foi feito o apelo meu 

esposo foi chorando, eu disse que não ia porque estava segurando minha 

filha foi quando apareceu várias irmãs e então não tive desculpas para 

não ir a frente e aceitar a Jesus, hoje sei que foi a melhor coisa que fiz 

Cristo mudou a minha vida
271

. (Grifos do autor) 

 

Além do fato do esposo já ir ao encontro religioso decidido a publicizar a sua 

decisão de “de aceitar a Jesus”, chama a atenção que a senhora, ao contrário dela, estava 

apenas como observadora. Mas quando a mesma presenciou o fato de seu companheiro 

tomar aquela decisão, ainda tentou não ir pelo fato de ter uma criança nos braços e estaria 

assim impedida de ir à frente “quando apareceram as irmãs” e não lhe restou maneira de 

não fazer a ação, que hoje comemora dizendo que “Cristo mudou a minha vida”.  

Notamos que a conversão é um elemento fundamental da vida dos pentecostais. 

Zózimo Trabuco estudando a conversão entre os batistas em Feira de Santana aponta que 

“a identificação que seus fiéis faziam dessa vertente religiosa como o cristianismo 

autêntico, em contraposição às religiões não cristãs e o cristianismo católico, considerados 

idólatras e pagãos de acordo com a heresiologia protestantes·”, como marco de suas 

identidades. O autor não trata de Pentecostalismo, mas, dada suas diferenças, cabe notar 

que essas aproximações estão presentes nas falas dos assembleianos, reforçando os 

elementos de afastamento das Religiões de Matrizes Africanas e construindo oposição 

militante contra o Catolicismo.  

Os assembleianos surgindo do seio Batista, tal qual a sua matriz, trazem em sua 

representação sobre a conversão:  

 

crenças, práticas, representações e significados comuns que permitiam a 

circularidade desses elementos e de fiéis que os vivenciavam entre elas. 

Na diferenciação com outros grupos religiosos, os protestantes 

constituíram suas identidades representando os circuitos não 

denominacionais como o “mundo”, mundo triste e enganador
272

”  
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A congregação Assembleia de Deus do Feira VI tem a maioria de seu público 

jovens estudantes, em grande parte Universitários, a média de idade é por volta de 27 anos, 

caracterizando uma nova geração de assembleianos. A sua localização deu possibilidade de 

acesso anos após anos a novos participantes em suas instituições e renovação rápida de sua 

irmandade, embora vinda de outras denominações cristãs ou de outras comunidades 

assembleianas do Brasil.  

Uma congregação Negra e Feminina que tem sido escolhida dentro do campo que 

está alocada principalmente pelo seu pretenso papel com a pregação e com o ensino, 

seguindo a regra biblicista dos protestantes pentecostais. Esse marco da identidade dos 

assembleianos, fez da congregação um local atrativo para jovens que vinham estudar na 

UEFS e buscavam local para praticar sua confissão religiosa.  
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CAPÍTULO IV. “TUDO ME É LÍCITO, MAS NEM TUDO ME CONVÉM”: A 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO FEIRA VI E AS REPRESENTAÇÕES DA 

POLÍTICA. 

 

Neste capítulo buscamos analisar como se dão as relações dos frequentadores da 

Assembleia de Deus Feira VI com a política. Tentamos verificar como uma Congregação 

marcadamente negra, feminina, jovem e de pessoas da classe trabalhadora, escolarizada 

vivenciaram e representam os temas em trono do Impeachment da Presidenta Dilma.  

 

4.1 “Precisamos mudar essa realidade”: representação da política na Assembleia de 

Deus  

 

A Assembleia de Deus também tem uma forte influência na política, (tanto nos 

governos municipais, estaduais, como na esfera federal), sendo formadora de opinião na 

sociedade brasileira. Em Feira de Santana há uma presença significativa de evangélicos 

pentecostais na política, o que demanda se esforçar para buscar formas de compreensão 

destes sujeitos, levando em conta as diferentes identidades que lhes são constitutivas e 

reconstruídas a todo tempo.  

Observamos o crescimento do Pentecostalismo na sociedade brasileira e suas 

influências na política, na cultura de modo geral, seu crescimento é manifesto e notável 

como “fenômeno transnacionalizado
273

”. A composição social desse movimento, nas 

primeiras décadas do século XX era principalmente de pessoas à margem da sociedade, 

pobre e negro.  De acordo com Alencar (2000), essa predileção pela Assembleia de Deus 

tinha um caráter duplo: (1) a de existência material, num sentido de ajuda mútua para 

enfrentamento da pobreza advinda da condição anterior de expropriação de sua força de 

trabalho e enfrentamento de todo tipo de peripécias sociais; (2) de existência simbólica, 

formando identidades novas e galgando possibilidades de existência antes negadas o tempo 

todo pelo estigma escravocrata – que se colocava como sendo um impeditivo para 

existência simbólica das populações afro-brasileiras, sendo deste modo marginalizado pela 

estrutura vigente. Como afirma o autor:   

 

Os pobres que eram marginais socialmente, ao se tornarem pentecostais 

continuaram marginais sociais de forma macro. Mas assumem “nova 
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identidade” dentro de uma comunidade. Pode parecer muito pouco hoje, 

mas na época, para eles não era. Agora, como “crentes”, podem escrever 

para o jornal, ver seus nomes publicados junto a “bênçãos” e tornam-se 

protagonistas de algo novo (mesmo sem ter noção da dimensão que isto 

vai tomar, futuramente); melhor, algo que eles estão construindo
274

.  

 

Essa histórica constituição da membresia da AD, salvaguardando as mudanças 

ocorridas – algumas exceções que nascem já com caráter de classe média – tem em sua 

maioria as parcelas da sociedade menos favorecida economicamente
275

. O IBGE, ao 

analisar o perfil das Assembleias de Deus fez a seguinte categorização “urbana; feminino; 

preta ou indígena; com casamento somente no civil; atuando no setor de indústrias e 

construção, e principalmente na área de serviços pessoais; atuando na ocupação doméstica 

com e sem carteira assinada; e ganho de até três salários mínimos
276

” elementos 

importantes de seres percebidos na análise.  

A sociedade brasileira passou nos últimos anos por mudanças inegáveis nas 

relações políticas e isso influenciou sobremaneira o modo com que os grupos religiosos se 

articularam em meio as negociatas, as petições e modo de representar os seus interesses. A 

pesquisadora Adriana Martins dos Santos avaliou a participação dos evangélicos na 

política baiana e demonstrou como os grupos, em especial os pentecostais, se articularam 

para defender seus interesses, influenciar nas decisões no legislativo nas instâncias 

municipais, estaduais e federal.  

Essa defesa seria, segundo a pesquisadora, “dos interesses evangélicos que 

poderiam ser atingidos pelos inimigos da fé, eis a justificativa central para o envolvimento 

dos “irmãos” na política
277

”. Teria sido então, “de cunho processual, relativo às próprias 

atividades assistencialistas e de barganha
278

” ou seja, colocar suas forças em jogo para que 

seus interesses fossem atendidos vista a possibilidade manifesta com a redemocratização. 

Outro elemento foi possível perceber não apenas entre os pentecostais, mas entre os demais 

Protestantes, era a noção que circundava no País que “evangélicos deveriam votar nos 
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evangélicos, de modo a conduzir melhor a nação brasileira, pois tinham moral e o 

conhecimento “verdadeiro” da Bíblia. Esse chamado de evangélicos para votar em seus 

pares ganhou força com o enfraquecimento do regime militar e a abertura democrática
279

”. 

Com as mudanças sociais que estavam a acontecer no País, os evangélicos se 

lançaram na carreira política de modo institucionalizado a partir da década de 1990, 

conforme demonstra Santos (2017) em sua tese
280

 na qual avalia a participação dos 

evangélicos na política baiana, mostrando suas articulações, contradições e interesses ao 

participarem ativamente dos pleitos eleitorais a fim de representar as suas denominações e 

os projetos pessoais dos pleiteantes.  

Marcos Oliveira de Queiroz sublinha que “A participação de grupos evangélicos no 

parlamento, como metodistas, presbiterianos e batistas, ocorreu desde a década de 

1940
281

”, demonstrando uma tradição consolidada desses grupos nas instâncias de poder. 

Contudo, após a instalação do golpe civil-militar os grupos religiosos marginalizados se 

colocaram à disposição para um certo reconhecimento do Estado a fim de defender sua 

legitimidade
282

. 

Com o fim da Ditadura e momento de redemocratização, “houve uma grande 

expressividade de comunidades religiosas pleiteando espaços e lutando para que suas 

vozes ecoassem pelas ruas do País, no intuito de tornar os seus preceitos conhecidos, 

respeitados e protegidos
283

”.  Não apenas desejavam fazer suas vozes serem ouvidas, era 

mister ser a própria voz. 

Os motivos que levaram os evangélicos a se lançarem no terreno da política 

institucionalizada e abandonarem o discurso de que “estamos no mundo, mas não somos 

do mundo” – logo não nos envolvemos com ele – foram às mudanças no seio da sociedade 

em especial a partir de 1988 com a aprovação da nova Constituição, uma vez que “os 

movimentos sociais então emergentes colocaram lutas identitárias ou afirmativas por 

direitos civis na pauta do dia, superando uma perspectiva apenas classista ou burocrática. 

Mulheres, negros, trabalhadores, homossexuais e outros segmentos buscaram atender suas 
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demandas
284

” causando assim uma expectativa na visão conservadora destes grupos 

religiosos. 

 Em virtude disso, nos espaços de poder “As Câmaras Municipais, as Assembleias 

Legislativas ou o Congresso Nacional se tornaram cada vez mais um espaço de 

negociação, conflito, trocas, para tais grupos
285

” que buscaram a partir da década de 1990 

enfileirarem-se para o licenciamento em busca de conseguir vitórias nos pleitos eleitorais 

aumentando a cada ano o número de candidatos com seus slogans de campanha na qual o 

sagrado é movido para atrair votos, anunciando fazer a defesa da “fé, da família, da moral 

e dos bons costumes
286

” 

Em Feira de Santana os evangélicos assembleianos já participavam desde a metade 

do século XX. “O pastor assembleiano, Manoel Joaquim, solicitou afastamento do 

pastorado, na década de 1950, no intuito de se candidatar, não obtendo êxito
287

” e esse não 

foi o único a pleitear vagas na Casa Legislativa do município.  

 

Gerson Gomes da Silva foi o primeiro candidato evangélico da AD de 

Feira de Santana a ingressar no mundo político [...] Sua atuação política 

partidária foi da década de 1970 a 1990, no qual assumiu mandatos de 

vereador, deputado estadual, assessoria ao governo do Estado da Bahia, 

na figura de João Durval Carneiro [...] na década de 1990, foi Severino 

Soares, mesmo assim, por via de suplência [...] outro político 

assembleiano foi Waldeir dos Santos Pereira. Sua atuação com mandato 

foi na legislatura de 1982 a 1988 [...]
288

. 

 

A quantidade de pastores a participar dos concursos eleitorais é grande nas 

comunidades assembleianas de Deus de Feira de Santana. Como é possível perceber, a 

partir dos anos 1980, houve um crescimento de irmãos na política feirense, fruto do 

processo nacional de reabertura democrática do País, movimento que levou os evangélicos 

a avançarem com mais força na política institucionalizada, não sendo diferente no Portal 

do Sertão. As visões de mundo se transformaram e ganhando novos contornos.   

Em Feira de Santana o Vereador Edvaldo Lima (MDB), um homem negro, 

candidato oficial das Assembleias de Deus tem feito este papel e sido eleito pela 
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membresia desta denominação tendo como o defensor dos direitos da Igreja AD na Câmara 

Municipal. Em seus discursos no legislativo municipal o vereador diz: “Se engana quem 

acha que vai me calar e calar o cristianismo. Continuarei defendendo a fé cristã [...] jamais 

negarei os meus princípios”
289

.  

E o vereador arremata “Já disse e volto a repetir que o meu Norte é a Bíblia sagrada 

e é nela que eu me respaldo. Sofro preconceito por conta da minha fé, porém isso não me 

abala. Irei prestar meu depoimento com a cabeça erguida, pois sei que não fiz nada de 

errado
290

”. O pastor-vereador em questão, busca elementos do mundo religioso para 

defender sua postura diante dos questionamentos do legislativo municipal.  

Os assembleianos em Feira de Santana tiveram desde a década de 1950 participação 

na política partidária do município, não com todo apoio da membresia, mas com os anos 

que se passaram foi possível notar um envolvimento dos „irmãos‟ ao elegerem seus 

representantes, o que acena para uma mudança sobre a compreensão da política partidária 

ocupando instâncias de poder, municipais, estaduais ou federais.  

 

Gráfico 4- Visão da Congregação Assembleia de Deus Feira VI sobre a participação de cristãos nos 

pleitos eleitorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O gráfico acima mostra, embora com uma leve diferença, que há uma aprovação 

crescente do apoio à candidatura de seus pares o que seja, os pentecostais que antes 

tiveram um discurso de afastamento das atividades políticas, estão assumindo outra postura 
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visto que esses agora veem um espaço propício para disputar as formas de organização da 

sociedade, a maneira como deve ser o mundo, a partir de suas referências.  

Essa Congregação se adequa ou assume uma postura mais à direita por assim dizer, 

tem representações sobre a política típicas de um grupo social descontente com os rumos 

do País nos últimos anos. De acordo com um levantamento realizado na Congregação da 

Assembleia. Deus no Feira VI, os dados apontam para um posicionamento 

significativamente conservador do ponto de vista partidário. É bom que se diga que não foi 

realizado nenhum debate ou mesmo fornecido algum tipo de caminho que levasse os 

entrevistados a terem alguma reflexão sobre esses enquadramentos, para não influenciar no 

posicionamento que cada pessoa viria a ter. A ideia foi perceber como cada um desses 

sujeitos e sujeitas se percebem frente a realidade política do Brasil nos anos em que se 

insere esta pesquisa.  

É importante dizer que os dados podem certamente sofrer interferência dos 

acontecimentos políticos no Brasil a partir do ano 2016. O fato de ter acontecido o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff e a deterioração de seu governo pela mídia, 

ligando seu Governo à esquerda, criando um imaginário social de perversidade para este 

posicionamento político, do qual grande parte dos evangélicos se afastou, certamente 

refletiu sobremaneira sobre a forma de os crentes dessa congregação se alocar em certo 

enquadramento político. Desse modo, criou um afastamento com os segmentos de partidos 

tidos como esquerda ou progressista e se direcionou para uma perspectiva mais à direita, 

julgando ter mais princípios cristãos – diríamos mais afinidades.  

 

Gráfico 5- Enquadramento Político da Congregação Assembleia de Deus Feira VI. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Conforme demostra os dados acima, o número de pessoas ditas de direita ou centro 

direita é o que mais aparece, com mais de 35 % dos respondentes, demostrando certo 

predomínio desse tipo de representação sobre a política nacional. Do outro lado, a 

quantidade de pessoas a se considerarem de esquerda ou mesmo centro esquerda é bastante 

pequena, pouco mais de 20 % daqueles que responderam ao questionário.  

A forma como está distribuído é salutar para compreender as representações 

construídas sobre a política, pois é nesse terreno que reside o cerne construtivo das 

maneiras de pensar o mundo e de agir nele também, por parte dos evangélicos pentecostais. 

Um pentecostal que se pensa à direita tem uma forma de atravessar os caminhos da vida, 

considerando, ainda que ilógico, quando se é pobre e defende um governo liberal, sem 

políticas públicas de combate às desigualdades, mas que diz defender a família, a moral e 

os bons costumes, já tem, por conseguinte a simpatia desses religiosos, pois é por esta lente 

que esses grupos conseguem olhar o mundo. É através do sagrado que constroem as 

representações sobre o mundo real, o dia a dia dessas pessoas é atravessado pela religião.  

A partir das concepções que se faz do sagrado, dos discursos que se constrói o voto 

no partido/candidato, supostamente defensor dos valores bíblicos. Um pentecostal de 

esquerda tem um modo muito particular de viver sua fé e também de experienciar a 

política, o qual lida com as contradições dentro de seu universo religioso e nas instâncias 

partidárias política, também.  

Outro elemento que chama a atenção é o fato de o maior número real neste 

enquadramento ser o das pessoas que não se consideraram nenhuma das posições dadas 

pelo questionário e sim à opção “Outra”. No estudo não havia o campo para que dissesse 

qual seria essa outra posição, ficando mais difícil fazer a análise. Todavia, tentaremos aqui 

levantar algumas hipóteses para os posicionamentos tais como estes. 1) pode ser um tipo 

muito comum no meio religioso, o sujeito que se diz apolítico e por isso não quer se ligar a 

nenhuma das posições ofertadas na pesquisa; 2) por conta da polarização que houve, em 

especial a partir de 2016, em que a onda de reacionarismo cresceu, fazendo frente aos 

governos petistas que viria a encerrar no referido ano, com um Golpe de Estado – por isso 

muito dessas pessoas preferem manter certo distanciamento dessas relações optando por 

uma posição de  distanciamento; 3) pode ser grupos de extrema direita – que não acha 

viável assumir apenas o ideal da direita mais “moderada”; 4) tem a possibilidade de ser 

grupo de esquerdas mais radicais, que não se veja como as esquerdas vigentes no País e 
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por isso preferiu uma outra adequação; 5) por último, deve ser considerado que há pessoas 

que não tenha uma posição muito bem definida e por isso decidiu por posição que não lhe 

traga comprometimento. 

De modo geral, parece existir no seio da Congregação do Feira VI uma noção 

defensiva quanto à participação dos crentes na política partidária. Embora seja perceptível 

o avanço dos evangélicos nos debates políticos, visto a polarização e apoio das AD a 

políticos, esse tema é sempre analisado a partir de uma posição conservadora. Em geral, a 

posição parece apontar uma direção, desde que seja candidato que defenda os caminhos 

que a denominação propõe. Nesse sentido, quando perguntado se política é coisa de crente, 

um irmão respondeu:  

 

Sim e não. Sim, porque todo ser humano é político! Ser político todo 

crente, todo ser humano é! Não tem jeito (...) agora ser partidário, ter uma 

filosofia política, se envolver nisso aí, divulgar e desentender e 

questionar... aí é outra coisa. Então eu acho que o crente deve ter 

moderação com isso. Eu sei o seguinte. Como igreja a política tem que 

ficar da porta para fora. Como igreja, nós, o Corpo de Cristo não deveu 

misturar nada da política com a igreja no sentido Corpo de Cristo. Tem 

que saber separar isso para não haver a mistura de politicagem com a 

Obra de Deus. Mas por natureza toda pessoa é política. Eu tenho meu 

pensamento político, você tem o seu. Cada um tem seu pensamento 

político (...) acho que não tenha ninguém que não tenha sua posição 

política
291

.  

 

Como um homem que serve a Deus faz uma defesa de separação entre o mundo 

religioso e o mundo político (secular) típico da identidade dos pentecostais, mas não abre 

mão do envolvimento dos crentes de pleitear vagas para o executivo ou cargos legislativos 

nas distintas esferas. O discurso parece contribuir para a noção da diversidade política, e 

para a ideia de livre maneira de pensar, mas esbarra na concepção de mundo de um 

assembleiano – a qual deve ser proteger a família, a igreja – é como se houvesse um 

projeto maligno nos pensamentos divergentes, se encerra nos lampejos de um modo 

característico de posicionamento político conservador.  

Constata-se um grande número de pessoas que não se interessa de fato pelo debate 

político ou que tenham posições de indiferença, criando um afastamento da realidade 

social e votando de certa maneira a partir de “afinidades eletivas
292

” – ou seja, dos 
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elementos de aproximação entre os grupos. Nesse caso, vemos que o número de candidatos 

evangélicos tem aumentado, ou mesmo com um discurso que defendam características 

elencadas por estes setores, sem, no entanto, fazer uma análise mais aprofundada das 

propostas que cada pleiteante diz ter.  

Para os evangélicos da Assembleia de Deus do Feira VI de 2000 até 2016  a política 

no Brasil tem sido de “Muita corrupção, muito dinheiro público desviado, deixando as 

pessoas cada vez mais pobres
293

” e que “Todos os lados corrupção, poucos se elegem para 

o bem para trazer o bem ao Brasil
294

”. A corrupção tem sido a tônica da representação que 

os assembleianos têm tido da política e por isso insiste no discurso de separação dela. Mas 

contraditoriamente, o número de políticos dessa instituição tem aumentado nos pleitos 

eleitorais
295

. Há aqueles que se esforçam para uma compreensão mais elaborada da 

realidade, mas esbarra na questão de que: “O sistema político brasileiro é podre e 

totalmente comprometido, não vejo solução, não acho que possa existir um salvador da 

pátria, um Messias político
296

” ou mesmo uma análise mais direta “Está indo de mal a 

pior
297

”. Há os que apontam como saída “como Cristão, somente uma reforma política do 

Lar. “O congresso é reflexo do pequeno núcleo familiar
, 
sendo necessário mudar o seio da 

família para uma mudança na sociedade”
298

. Essa tendência a posições mais conservadoras 

ou de distanciamento das coisas ditas do mundo, fazem parte da própria trajetória das 

Igrejas Assembleias de Deus, mas, com verificamos, no dia a dia das relações lá estão “os 

irmãos” se candidatando a cargos, fazendo campanha para seus candidatos e fazendo 

enfrentamento aos rivais às suas preferências.  

Quando perguntado sobre a atuação dos vereadores da Assembleia de Deus em 

Feira de Santana na Câmara Municipal um depoente avalia da seguinte maneira.  

 

Eu acho que eles estão trabalhando razoavelmente bem. Por essas coisas 

que eu vou dizer [...] se um verdadeiro cristão que estiver dentro da 

política quiser defender os valores da Bíblia, da família, do evangelho, 
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etc. ele vai encontrar uma terrível resistência. Ou está preparado como 

Edvaldo Lima, que é corajoso testa de ferro, para pagar o preço aconteça 

o que acontecer, ou vai ficar caladinho e não vai aparecer e não vai fazer 

nada
299

. 

 

Citando um dos vereadores eleitos em 2012 e reeleito em 2016, com apoio das 

Assembleias de Deus em Feira de Santana, sendo Presbítero, e um dos “defensores dos 

interesses da igreja
300

”, avalia como sendo o cerne do papel desses políticos que levaram 

os evangélicos a se lançarem a carreira pública de forma tão marcante
301

. Usando 

terminologias que pressupõe um lugar de disputa, sabido disso, o depoente reitera a 

necessidade de o vereador ser um sujeito atuante, com características aguerridas para os 

embates e lutas que o legislativo o chama; quase que como uma arena, onde oponentes se 

encontram e um deve sair derrotado – não pode ser “o testa de ferro” – segundo a narrativa 

do “irmão”. Essas representações são construídas não apenas sobre as disputas na Câmara 

de Vereadores da cidade, mas o que deixa escapar na entrevista é uma disputa por um 

projeto de vida. Um projeto de sociedade. Um projeto que visa eliminar dele aquilo que 

está fora da cosmovisão desses assembleianos.  

Percebemos que alguns grupos evangélicos têm enxergado a política brasileira 

como um local de disputas de seu projeto de sociedade. Aqueles elementos que levaram os 

evangélicos a se enveredar na política institucionalizada no fim do século XX, nas últimas 

décadas têm sido realimentando por novas construções sobre a política, que antes era coisa 

do mundo, mas agora um terreno de disputa em que os crentes devem adentrar e levá-lo 

para o lado sacro, como uma arma para combater o mundo e transformá-lo a partir de suas 

ideias
302

. Para tanto, o desejo na concepção desses religiosos “precisamos mudar isso” e 

construir um projeto o qual seja baseado nos princípios de suas interpretações da Bíblia.  

Por isso a construção sobre a política é forjada num ideal de corrupção. Todavia 

essa pretensa corrupção não se vê nos candidatos evangélicos, ou se for vista, não se dá a 

atenção que demais candidatos de outros segmentos da sociedade têm. Isso por conta das 

proximidades de princípios, dos elementos culturais que os aproximam de sua visão 

teleológica sobre a vida. Assumir que um candidato que se diz da denominação é corrupto 

– votado pela Assembleia de Deus – é assumir que a instituição a qual se faz parte, acaba 
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de algum modo, a ser falha também. Não está no projeto dos pentecostais assumirem erros, 

por isso se nega os desvios dos seus candidatos.  

Do outro lado, há um esforço por parte dos segmentos da Congregação em defender 

posições mais críticas à realidade política, fazendo inferências aos projetos no Congresso e 

também nas Câmaras Estaduais e Municipais. Para estes, a representação gira em torno da 

necessidade de mudanças “estruturais nas condições de vida das pessoas através de 

políticas públicas
303

” sem focar propriamente na corrupção. O que fica evidente é a 

percepção de crescimento de grupos conservadores e a referência a Bancadas, inclusive a 

Evangélica, como sendo um retrocesso da política brasileira nos últimos anos.  

Rompendo o discurso de absenteísmo que vigorava até a Constituinte de 1988, a 

política “não é mais considerada perigosa para os evangélicos, mas um instrumento divino 

para a transformação da sociedade brasileira
304

”. É o uso das estratégias reais para defender 

seus interesses diante das mudanças sociais, especialmente aquelas questões de cunho 

moral. A partir de 2014 houve uma mobilização nacional no sentido do que estava sendo 

debatido no Congresso Nacional e causava reação aos evangélicos, em especial aos 

assembleianos. O interesse em pautas conservadoras levava-os a militarem contra as 

mudanças nas relações sociais reivindicadas pelos movimentos populares e se enveredam 

pela conservação das estruturas do País tal qual estava – marcadamente desigual.  

O que assustava os assembleianos era a ideia de serem garantidos na Constituição 

diretos básicos para a população marginalizada historicamente como “a criminalização da 

homofobia, legalização do aborto, legalização da eutanásia e a descriminalização do 

consumo de algumas drogas
305

” na sociedade brasileira. Para tanto, esses religiosos não 

podiam ficar de braços cruzados e ver o avanço do “inimigo”, antes, era preciso esforço 

para lutar contra esses projetos que se pretendiam ser sancionados por Dilma Rousseff.  

Esses projetos se ligavam ao Partido dos Trabalhadores através da autoridade 

máxima da República, a Presidenta Dilma Rousseff, representada por congregados da 

Assembleia de Deus do Feira VI como alguém que potencializou a corrupção e que “foi 

muito confusa, não se posicionava bem diante das questões que ela precisava demonstrar 

segura
306

” e seria então “A incompetência e aumento dos erros dos governos anterior
307

” 

que marcaria seu governo e legitimaria, mais tarde, o fatídico Golpe de Estado.  
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Dilma Rousseff foi reeleita em 2014, apesar de o apoio ter diminuído em relação a 

eleição de 2010, onde se notava maior apoio popular à eleição da petista
308

. Todavia, a 

vitória democrática nas urnas, não seria garantia de continuidade do mandato, não 

asseguraria os quatros anos no Planalto. “Após a vitória de Dilma Rousseff com 51,64% 

dos votos válidos nas urnas eletrônicas, uma poderosa armadilha articulada por 

especialistas, representantes das grandes elites nacionais, bem como o apoio incondicional 

das mídias do País, o delineamento de um golpe se instaurou
309

”. Grupos conservadores 

que há anos estavam longe do poder central do Brasil se alvoroçaram em fazer críticas à 

presidenta eleita. Aécio Neves, do PSDB que representava naquela altura o interesse da 

elite econômica e a “mediação da grande mídia construtora do antipetismo na opinião 

pública
310

” foi manifestação imediata que já bradava pela saída da Presidenta Dilma.   

Outro elemento que também pode ser apontado para compreender o ataque frontal à 

democracia está ligado “a misoginia da cultura brasileira e o discurso da submissão da 

mulher, entre os evangélicos conservadores, podem ser citados como fatores no desfecho 

do golpe contra a democracia em 2016
311

” uma vez que para estes grupos religiosos ainda 

pairam representações bastante subalternizadas sobre as mulheres, e que estas não devem 

dirigir cargos públicos, sendo então, um desvio moral uma mulher estar na liderança 

máxima do País
312

. Nesse sentido “Entendemos que o impeachment de 2016 foi um golpe 

parlamentar orquestrado com fortes dimensões de gênero, pois os esforços de oposição ao 

governo combinaram preconceitos e estereótipos sexistas para deslegitimar a imagem de 

Dilma
313

” e estruturalmente achou guarida em segmentos da sociedade capazes de 

sustentar concepções preconceituosas sobre as mulheres. 

  A leitura das fontes aponta uma relação de desagrado com o governo Dilma. Para 

um dos congregantes, jovem e universitário “Nada me agradou, extremante incompetente, 

sobretudo em sua articulação política milionária e fracassada, tanto é que sofreu processo 
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de impeachment por uma jogada política daqueles que outrora eram seus aliados
314

”. E 

esses posicionamentos não foram apenas dos assembleianos da Congregação do Feira VI. 

Opiniões como a apresentada tinham guarida nos representantes evangélicos no Congresso 

Nacional uma vez que “A Bancada Evangélica se posicionou, majoritariamente, pelo 

afastamento da Presidenta D. Rousseff”. As questões políticas se alinhavam ao moralismo 

que pautava a atuação desses parlamentares. Após reunião decidiram afastar a Presidenta: 

“por grave crise econômica, moral, ética e política que o país enfrenta”
315

.  

A narrativa começa por uma negação direta ao governo da Dilma Rousseff. Para o 

depoente nada que tenha sido realizado pela Presidenta trouxe-lhe algum tipo de agrado, ou 

coisas positivas que tenham sido realizadas a partir de sua análise. Na tentativa de justificar 

tacitamente o “processo de impeachment” recorreram a argumentos políticos e morais. 

Sobre as justificativas para o apoio da Frente Parlamentar Evangélica ou da Bancada 

Evangélica para admissibilidade do processo de Impeachment, Ferreira (2018) aponta 

alguns eleitos explicativos dos votos desses parlamentares no processo golpista que 

esfacelou a democracia brasileira em 2016, que reverberam nas Congregações pelo Brasil 

e, como aponta a fala do depoente, também tem ressonância na AD do Feira VI
316

.  

Os votos a favor do afastamento da Presidenta Rousseff ficaram resumidos da 

seguinte maneira.   

 

“SIM”, dos 65 votos justificados com aspectos relacionados à 

“corrupção”, 29 foram dados por membros da FPE, sendo 8 evangélicos; 

dos 58 votos dados com referência a Deus, 42 foram de membros da FPE, 

sendo 17 evangélicos; dos 159 votos dados com referência à família, 77 

foram de membros da FPE, sendo 16 evangélicos; dos 221 votos dados 

pelo povo ou em nome do povo, 94 foram de membros da FPE, sendo 14 

evangélicos; dos 44 votos em que foi dito que havia crime de 

responsabilidade, 18 foram de membros da FPE, sendo 2 evangélicos
317

  

 

Os votos dos evangélicos foram majoritariamente em favor do processo de 

impeachment da então Presidenta Dilma Rousseff. Justificados na sua visão de mundo, nos 

interesses imediatos que lhes tocam, quer seja, de natureza religiosa, quase como uma fuga 
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das suas responsabilidades ao voto, relegaram ao mundo do sagrado o porquê de suas 

ações.  

Embora maiorias de evangélicos tenham apoiado o golpe dado à democracia em 

2016 e retirado a Presidenta Dilma do poder, outros grupos cristãos se organizaram para 

denunciar o risco ao Estado Democrático de Direito que aquelas reações representavam no 

Brasil. Assim, “um setor protestante ecumênico formado por presbiterianos, metodistas, 

batistas e luteranos criou em 2016, um grupo de oposição designado como Frente de 

Evangélicos Pelo Estado de Direito
318

” que visava defender o mandato da Presidente 

Dilma e também criar nas Igrejas Evangélicas núcleos que denunciavam a 

“instrumentalização política das Igrejas Evangélicas pelo voto de cajado/neo-cabresto, isto 

é, a imposição pelos pastores dos candidatos que devem ser votados pela congregação
319

”. 

A partir disso, cabe sinalizar que nas igrejas evangélicas não houve apenas apoio ao 

Impeachment de 2016.  

Na Assembleia de Deus do Feira VI esse assunto também dividiu opiniões, 

enquanto alguns grupos apoiaram a retirada da Presidenta do poder, houve aqueles e 

aquelas que consideraram a articulação como sendo da “classes dirigente do país que 

estava feroz com as mudanças sociais e astutamente deu-lhe o Golpe
320

”. A compreensão 

de que foi realizado um golpe a Dilma Rousseff e por isso não apoiava tacitamente a 

destituição da primeira mulher na Presidência do Brasil. Evangélicos, tal quais outros 

grupos religiosos, não devem ser vistos de modo linear. Eles não o são! Embora numa 

mesma congregação, assembleianos, têm formas muito particulares de verem a realidade. 

No contexto dessa congregação, marcadamente feminina e negra, há uma predominância 

em torno da corrupção como sendo um elemento que se destaca no período de 2000 até 

2016.  Mas não se pode ignorar que há modos distintos de pensar a realidade política 

nacional, em suas diferentes esferas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os estudos sobre o Pentecostalismo têm apontado a variedade de elementos sobre 

estes grupos religiosos em suas mais variadas distinções. A Assembleia de Deus do Feira 

VI se apresenta majoritariamente feminina, com maior número de pessoas negras de classe 

trabalhadora. A maioria dos partícipes da Igreja são pessoas que apresentam o ensino 

superior completo ou ainda de estudantes em graduação, demonstrando que, ao contrário 

do que foi em sua origem, agora há um crescimento de frequentadores com educação 

formal, inclusive universitária.   

Percebeu-se que o campo religioso do Feira VI, no qual está localizado a 

Assembleia de Deus do Feira VI analisada na presente pesquisa, tem crescido o número de 

evangélicos como apresenta o IBGE, uma vez que 15,4% dos religiosos do país era em 

2000 e após uma década esse número cresceu para 22,2% da população religiosa do país, 

do qual 60% desses se denominam evangélicos. Mostrando o aumento da dinâmica 

religiosa no Brasil e nos Bairros periféricos, como o Feira VI.  

As disputas por destaques no campo religioso do Feira VI, bem como as disputas 

pelo campo religioso brasileiro, ficam evidente pelo crescente número de pentecostais 

aumentando a vivacidade das disputas. Notamos ainda que a distribuição dos grupos que 

estão na parte central do Conjunto são os grupos de origem cristã: católicos e protestantes, 

entre eles pentecostais. O Terreiro de Candomblé que verificamos no conjunto se encontra 

na parte mais afastada das ruas principais, e não aparece entre os grupos com mais 

destaque naquela região.   

As conversões a esta denominação pentecostal podemos entender como a 

necessidade que os sujeitos históricos têm de se relacionar com o sagrado se deu pelo 

anseio de sociabilidade, na qual expressa o alento que o ambiente religioso pode lhe 

propiciar, tanto do ponto de vista material, como das necessidades que ultrapassam essa 

dimensão, e estaria numa relação emocional-espiritual. Ao chegar a essa denominação, em 

especial os jovens que vão a Feira de Santana para estudar na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, encontram no seio dessa congregação um local para viverem sua fé, viver 

suas vidas em todas as dimensões. 

 Na Congregação do Feira VI além de cultuarem o divino, encontram espaços de 

sociabilidade, debates relacionados à vida amorosa, sobre a política e demais temas que 

concernem à experiência humana. A relação com a congregação não se encerra em si 
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mesmo, amizades que se estendem desde a Universidade e se alongam para além dos 

muros do templo.  

Embora a oficialidade da Congregação não toque nas questões relacionadas ao 

debate racial, e em certa medida, cristalize as noções racistas construídas pela teologia 

dominante, percebe que o debate acerca do lugar do negro na congregação religiosa, mas 

também na sociedade, vem sendo cada vez mais presente. O que se nota, embora ainda 

existam alas que indiquem para a democracia racial, é que as representações que se têm 

sobre as desigualdades raciais estão ligadas à forma com que a sociedade está estruturada. 

O racismo estrutural aparece como sendo política que determina todas as relações 

garantindo privilégios aos grupos brancos enquanto solidificam invisibilidade do negro.  

No que tange às questões de gênero, a Assembleia de Deus do Feira VI ainda se 

apresenta de maneira bastante assimétrica. A partir das leituras das Revistas de Escola 

Bíblica Dominical, especialmente sobre o Mito de Eva, se promulga uma representação da 

mulher frágil, submissa e adjutora de seus companheiros. De maneira sexista defendem 

papéis distintos para homens e mulheres a partir da condição biológica de seus corpos que 

são socialmente hierarquizados, garantindo aos homens todos os prestígios sociais no 

ambiente religioso, uma vez que estes gozam do poder. Elas, por sua vez, embora em 

muitos casos, reforcem essas representações, volta e meia criam lugares de atuação 

propriamente seus, e dirigem seus caminhos pessoais e religiosos. 

Foi possível notar que as disputas em torno das representações de gênero, mulheres 

engajadas com a libertação plena, as que rejeitam os arquétipos simplistas sobre si, sobres 

a luta feminina/feminista e criam caminhos de debates e enfrentamento das barreias a elas 

impostas. Rejeitam a determinação de outrem sobre suas vidas e gritam para seus suspiros. 

O contato com o debate no ambiente universitário lhes permite argumentação solidificada 

da trajetória dos movimentos de mulheres ao longo da História e usam este conhecimento 

para exigir mudanças concretas nas formas com que a sociedade está organizada, 

privilegiando o gênero masculino.  

Os fiéis da Assembleia de Deus do Conjunto habitacional Feira VI são em sua 

maioria negra, são mulheres, estudantes de ensino superior e de classe trabalhadora. O fato 

de esta congregação estar ao lado da Universidade Estadual de Feira de Santana lhe 

confere possibilidade de ter um público diverso e misto. Diferente de outras congregações, 

esta tem um público flutuante que por conta dos términos de seus cursos não tardam mais 

que quatro ou cinco anos convivendo nesta Congregação, o que dinamiza ainda mais o seio 
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do ambiente religioso e possibilita distintas apropriações das doutrinas e práticas 

assembleianas.  
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