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Simbolismo religioso e “mundo da vida”

O d�scurso s�mból�co, segundo R�coeur (1977), é caracte-
r�zado por possu�r uma “pol�ssem�a del�berada”, �sto é, uma 
apt�dão a comportar d�ferentes le�turas e, conseqüentemente, 
a engajar d�ferentes contextos v�ta�s. Ass�m, o d�scurso rel�-
g�oso, como forma de d�scurso s�mból�co, carrega d�versas 
potenc�al�dades de sent�do em suas expressões e sua �nter-
pretação dever�a se gu�ar por aqu�lo que se man�festa como 
propos�ção de uma forma de ser-no-mundo. Se ex�stem 
propostas hermenêut�cas que tentam buscar o sent�do de um 
d�scurso na �ntenção ps�cológ�ca do autor ou na estrutura que 
rege o encadeamento de s�gnos, para R�coeur essas propostas 
permanecem uma mera �deal�zação românt�ca ou uma des-
montagem estér�l se não são l�gadas a uma hermenêut�ca que 
recolhe aqu�lo se mostra d�ante do d�scurso, sua “propos�ção 
de mundo”. Nessa perspect�va, “interpretar é manifestar o 
tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto” (R�coeur, 
1988, p. 56).

O testemunho de um �nd�víduo rel�g�oso é, por conse-
gu�nte, a expressão de pos�ções ex�stenc�a�s cujos sent�dos se 
transformam e se configuram em torno dos símbolos da fé. 

Há quem se espante quando ouve um pentecostal, ou 
mesmo um evangél�co qualquer, d�zer “quando eu era do 
mundo...”. Os menos av�sados podem querer retrucar d�zendo 
que a conversão a uma rel�g�ão não ret�ra a pessoa do mundo 
objet�vo, desse espaço mater�al no qual todos nos local�za-
mos. Entretanto, o pentecostal, mesmo aqueles que nunca 
leram He�degger, �ntuem que “mundo” não é uma d�mensão 
espac�al ou fís�ca. O mundo é uma reg�ão de s�gn�ficações 
onde as pessoas se constroem e se definem.

Este art�go pretende expl�c�tar os resultados de uma 
pesqu�sa qual�tat�va empreend�da com �nd�víduos recém-
convert�dos ao culto pentecostal na tentat�va de fornecer 
dados para a compreensão de uma exper�ênc�a de transfor-
mação do autoconce�to a part�r da part�c�pação em um novo 
mundo v�tal.

1  Trabalho real�zado com o apo�o do Fundo de Incent�vo à Pesqu�sa (FIP), 
da Pont�fíc�a Un�vers�dade Catól�ca de M�nas Gera�s – PUC-M�nas.

2  Endereço: Rua Te�xe�ra Soares, 937, Apto. 305, Ba�rro Santa Tereza, 
Belo Hor�zonte, MG, Bras�l 31015-040. E-mail: eser@�g.com.br

“Eu Era do Mundo”: Transformações do Auto-conceito na Conversão 
Pentecostal1

Éser Téc�o Pacheco2

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Samuel R�be�ro da S�lva 
Renata Gomes R�be�ro 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Campus Betim

RESUMO – Este art�go traz a descr�ção dos resultados e a anál�se dos dados de uma pesqu�sa qual�tat�va com �nd�víduos 
recém-convert�dos ao culto pentecostal, no qual se procurou d�scut�r as mod�ficações no auto-conce�to, a part�r da �dé�a de 
“Três Mundos” (Umwelt, E�genwelt e M�twelt), ut�l�zada por Ludw�g B�nswanger. Notou-se uma s�gn�ficat�va mudança na 
d�mensão do M�twelt (relac�onamentos soc�a�s), o que levou à conclusão de que, do ponto de v�sta da Ps�colog�a Ex�stenc�al, o 
pr�nc�pal elemento da força pentecostal, nos casos estudados, pode ser apontado como a reconstrução da própr�a �dent�dade a 
part�r da aqu�s�ção e da part�c�pação em um novo grupo de referênc�a, o qual proporc�ona não apenas acolh�da e sol�dar�edade, 
como também oportun�dade de desenvolv�mento dos potenc�a�s adormec�dos. 
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“I Belonged to the World”: Changes of the Self-concept on the 
Pentecostal Conversion

ABSTRACT – Th�s paper descr�bes the results and the analyses of the data obta�ned from a qual�tat�ve research carr�ed out 
w�th �nd�v�duals newly-converted to the pentecostal cult, whereby an attempt was made to d�scuss the changes on self-con-
cept, hav�ng as a start�ng po�nt the �dea of “Three Worlds” (Umwelt, E�genwelt and M�twelt) used by Ludw�g B�nswanger. A 
s�gn�ficant change was observed �n the d�mens�on of M�twelt (soc�al relat�onsh�ps), wh�ch led to the conclus�on that from the 
po�nt of v�ew of Ex�stent�al Psychology, the ma�n element of pentecostal power, �n the stud�ed cases, l�es �n the reconstruct�on 
of the �dent�ty �tself, as from the acqu�s�t�on and part�c�pat�on �n a new reference group, wh�ch prov�des not only a sol�dary 
and welcom�ng env�ronment, but also the opportun�ty to develop latent potent�als.
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Interpretar o d�scurso rel�g�oso equ�vale a expl�c�tar que mun-
do v�tal é esse que é hab�tado e mant�do pelos segu�dores de 
uma determ�nada confissão rel�g�osa. O relato autob�ográfico 
de uma conversão é uma mane�ra do suje�to surpreender o 
sent�do de s� mesmo pelas med�ações dos símbolos que �n-
corpora em seu d�scurso. Para o �nd�víduo que tem na prát�ca 
rel�g�osa um elemento fundamental de sua forma de ser-no-
mundo, o s� mesmo no qual ele se reconhece não é apropr�ável 
d�retamente, senão nos subsíd�os de sent�do encravados na 
l�nguagem do grupo rel�g�oso. A hermenêut�ca do d�scurso 
rel�g�oso demonstra, de forma notável, que o sent�do de s� só 
é apropr�ável pela med�ação das obras de cultura.

Uma anál�se ps�cológ�ca do d�scurso rel�g�oso, numa 
perspect�va fenomenológ�co-hermenêut�ca, não se prende à 
objet�v�dade dos s�gnos nem pretende refer�r-se a uma espéc�e 
de objeto-mente tangível pela fala do crente. Uma anál�se 
fenomenológ�co-hermenêut�ca busca a compreensão e ex-
pl�c�tação sempre prov�sór�a do mundo da v�da (Lebenswelt) 
expresso no d�scurso rel�g�oso como terreno v�venc�al do qual 
pode brotar qualquer abordagem c�entífica. 

Embora se possa d�zer que o conce�to de Lebenswelt em 
Husserl permanece “ambíguo e de significação apenas es-
boçada” (Ol�ve�ra, 1999, p. 138), é certo que, na perspect�va 
husserl�ana, esse termo pretende marcar a at�tude de reje�tar 
um certo objet�v�smo das c�ênc�as natura�s para afirmar a 
necess�dade de uma produção c�entífica que resgate o ter-
reno subjet�vo e humano no qual tem or�gem todo sent�do, 
�nclus�ve o da própr�a produção c�entífica. O mundo da v�da 
(Lebenswelt) é, no contexto deste trabalho, um conce�to 
que �dent�fica o mundo subjet�vo de s�gn�ficações, valores 
e projetos no qual se mov�menta uma ex�stênc�a humana 
concreta. 

É o mundo histórico-cultural concreto, sedimentado inter-
subjetivamente em usos e costumes, saberes e valores, entre os 
quais se encontra a imagem do mundo elaborada pelas ciências. 
O Lebenswelt é o âmbito de nossas originárias ‘formações de 
sentido’, do qual nascem as ciências (Z�lles, 1996, p. 43).

É constru�ndo e part�c�pando de um determ�nado mundo 
v�tal, ao mesmo tempo pessoal e comun�tár�o, que uma pessoa 
atr�bu� s�gn�ficação a s� e ao mundo c�rcundante. No l�m�te, 
o que uma pessoa hab�ta como s�gn�ficação não é um mundo 
objet�vo, mas um mundo v�tal.

Em sent�do fenomenológ�co, o mundo é algo construído 
segundo um cr�tér�o de or�entação geral:

(..) O mundo não é somente o conjunto das coisas físicas, mas 
é constituído por toda a bagagem de experiências vivenciais 
que cada ser humano possui e compartilha com o  grupo ao 
qual pertence. Na verdade, representa a totalidade do mundo 
físico, intelectual e cultural no qual estamos mergulhados e que 
reconhecemos mais ou menos de forma consciente como sendo 
o nosso mundo (Bello, 1998, p. 38).

A Ps�colog�a Fenomenológ�ca busca, então, um desvela-
mento hermenêut�co das construções de sent�do exper�men-
tadas por um suje�to que promove mudanças em s� mesmo 
e no seu mundo, a part�r da exper�ênc�a rel�g�osa chamada 
conversão.

Como observa Alves (1984), a exper�ênc�a da conversão 
se dá por uma espéc�e de “metamorfose da consc�ênc�a”, 
na qual um novo sent�do da exper�ênc�a reordena todo o 
un�verso de s�gn�ficações de um suje�to. Essa exper�ênc�a 
�nst�tu� um momento h�stór�co de reconstrução do sent�do 
do mundo e de s� mesmo, para um suje�to, a tal ponto que 
o seu relato comumente faz referênc�as a símbolos de “um 
novo nasc�mento”.

Junto à transformação do mundo v�tal ocorre a trans-
formação do self. Embora esse últ�mo termo seja outro de 
ambígua defin�ção, no seu uso ma�s corrente em Ps�colog�a 
Ex�stenc�al, ele des�gna “a função organizadora no íntimo 
do indivíduo, por meio da qual um ser humano pode rela-
cionar-se com outro. (...) É o centro do qual vemos e temos 
consciência das diferentes ‘facetas’ de nossa personalidade” 
(May, 1973, p. 75-76). O self é a s�gn�ficação que damos 
a nós mesmos med�ante um processo reflex�vo, por ma�s 
precár�o que este seja, e que emerge, ao mesmo tempo, a 
s�gn�ficação do mundo. 

Se a s�gn�ficação é passível de mudanças med�ante a 
mult�pl�c�dade de exper�ênc�as, o self é também mutável 
e, por ass�m d�zer, flu�do. Ocorre que o ser humano, exata-
mente por necess�tar de uma certa estab�l�zação do self para 
encontrar sent�do na própr�a ex�stênc�a, tende a proteger o 
própr�o mundo v�tal pela manutenção do self. O processo de-
fens�vo é uma at�tude pela qual uma pessoa mantém-se numa 
mesma concepção enr�jec�da de s� e do mundo como forma 
de ev�tar perder-se na trans�tor�edade da ex�stênc�a. Dessa 
forma, o �nd�víduo defens�vo tende a reje�tar ou a deformar 
a consc�ênc�a daquelas exper�ênc�as que não se adequam à 
concepção prév�a de s�. A mane�ra como uma pessoa formula 
e reformula as s�gn�ficações de seu mundo v�tal determ�na 
um certo estado de ma�or ou menor congruênc�a em relação 
a sua própr�a exper�ênc�a. 

A exper�ênc�a de conversão rel�g�osa, que num pr�me�ro 
momento s�gn�fica a redefin�ção de um self pela part�c�-
pação em um novo mundo v�tal, pode provocar também a 
canal�zação das energ�as emoc�ona�s para a defesa da nova 
configuração gerando, ass�m, uma at�tude ex�stenc�al que, ao 
mesmo tempo em que redefine e protege a pessoa, term�na por 
enclausurá-la num un�verso restr�to de valores e exper�ênc�as. 
A dosagem entre proteção e l�berdade exper�enc�al estará 
d�retamente l�gada ao caráter salugên�co (ou patogên�co) de 
uma determ�nada prát�ca rel�g�osa.

Como forma de anal�sar a capac�dade de part�c�pação de 
um ser humano em d�ferentes aspectos de seu mundo v�tal, 
Ludw�g B�nswanger (1967) propôs a ut�l�zação como cate-
gor�as para uma anál�se ex�stenc�al os conce�tos de Umwelt, 
Mitwelt e Eigenwelt extraídos da Fenomenolog�a. O Umwelt 
define-se como a esfera das necess�dades b�ológ�cas, dos 
�mpulsos e dos �nst�ntos, �sto é, “o mundo da limitação e do 
determinismo biológico” (May, 2000, p. 139). Já o Mitwelt 
é o mundo dos relac�onamentos soc�a�s e da part�lha de va-
lores, da �nteração comun�tár�a. Por fim, o Eigenwelt pode 
ser compreend�do como o mundo da percepção de s� mesmo, 
do auto-relac�onamento, que é poss�b�l�tado pela capac�dade 
de autoconsc�ênc�a do ser humano.

O mundo v�tal ser�a, ass�m, composto por d�ferentes 
aspectos que prec�sam estar contemplados na mane�ra como 
a pessoa se relac�ona com a exper�ênc�a, po�s, em caso de 
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exclusão ou obscurec�mento de um desses aspectos, a un�-
dade do ser mostra-se ameaçada, o que se traduz em estados 
de adoec�mento psíqu�co. O enr�jec�mento, a exclusão ou a 
ênfase desproporc�onal em qualquer dos aspectos do mundo 
v�tal ser�a �nd�cat�vo de um processo defens�vo cujo valor 
patogên�co não poder�a ser defin�do a priori, mas aval�ado 
segundo a d�nâm�ca de cada ex�stênc�a s�ngular. Defin�r até 
que ponto defesa e abertura serão benéficos na v�da de um 
�nd�víduo não é tarefa a ser empreend�da por um ps�cólogo 
de antemão, mas deve ser fruto de um processo de aval�ação 
em que o própr�o suje�to seja o promotor pr�nc�pal.

A pesqu�sa aqu� empreend�da teve o propós�to de pro-
porc�onar uma descr�ção da exper�ênc�a de reformulação 
do mundo v�tal a part�r de dez casos de conversão ao pente-
costal�smo. Não se pretendeu responder à questão sobre até 
que ponto a conversão ao pentecostal�smo pode ser benéfica 
a um suje�to, tarefa essa que ser�a por dema�s arrogante, mas 
apenas descrever como os própr�os convert�dos exper�mentam 
a transformação das concepções de mundo e as possíve�s 
man�festações defens�vas presentes nessas exper�ênc�as.

O movimento pentecostal

O mov�mento de renovação pentecostal pode ser apontado 
como o acontec�mento de ma�or �mportânc�a no �nter�or do Cr�s-
t�an�smo no século passado. A despe�to da onda de secular�zação 
observada na Europa, a part�r do século XIX, no cont�nente 
amer�cano, a fé cr�stã, espec�almente aquela de confissão evan-
gél�ca, encontrou novo v�gor de cresc�mento nas comun�dades 
que pretenderam redescobr�r a pureza da fé por me�o da ênfase 
no derramamento dos dons do Espír�to Santo sobre os fié�s que 
buscam serv�r Jesus Cr�sto com devoção e fidel�dade. 

Desde a pr�me�ra década do século XX, quando teve 
�níc�o nos Estados Un�dos e se espalhou por toda a Amér�-
ca, o mov�mento que pretend�a resgatar os dons que ter�am 
s�do revelados no �níc�o da era cr�stã, no d�a de Pentecostes, 
alcançou um cresc�mento notável que acabou, �nclus�ve, �n-
fluenc�ando ramos ma�s trad�c�ona�s do Cr�st�an�smo, como o 
chamado “protestant�smo h�stór�co” e o catol�c�smo romano. 
No Bras�l, est�ma-se que os evangél�cos s�gn�fiquem 15,4% 
da população, representando os pentecosta�s 70% desse grupo 

(Mar�ano, 1999), d�v�d�dos entre �grejas como Assemblé�a de 
Deus, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, Un�versal do 
Re�no de Deus e mu�tas outras (v�de Tabela 1). 

No �nter�or do segmento pentecostal d�st�nguem-se os 
chamados neopentecosta�s, cujo cresc�mento ma�s recente 
(a part�r da década de 1970) deve-se espec�almente a fatores 
como: central�zação em torno de líderes fortes, l�beral�dade 
nos costumes, ênfase na cura d�v�na, presença nos me�os 
de comun�cação e modelo empresar�al de governo (Oro, 
1996). Além das grandes organ�zações neopentecosta�s, um 
pentecostal�smo autônomo forma comun�dades pequenas e 
�ndependentes espalhadas pr�nc�palmente pela per�fer�a dos 
grandes centros urbanos e organ�zadas em torno dos atr�butos 
car�smát�cos de seus líderes.

Guardadas as d�ferenças entre os d�versos grupos, pode-se 
apontar como característ�ca do mov�mento pentecostal a ênfase 
na man�festação entre os fié�s dos chamados dons do Espír�to 
Santo, como a cura d�v�na e a glossolal�a (orações em “línguas 
estranhas”). Ma�s recentemente, o mov�mento neopentecostal 
�ntroduz�u a prosper�dade econôm�ca como uma dessas man�-
festações. Insp�rados por uma le�tura quase sempre fundamen-
tal�sta do texto bíbl�co, os líderes pentecosta�s no Bras�l têm, 
geralmente, uma formação teológ�ca precár�a, levada a cabo 
em pequenas �nst�tu�ções confess�ona�s. Igrejas ma�s ant�gas 
e consol�dadas, como a Assemblé�a de Deus, entretanto, têm 
consegu�do cr�ar uma estrutura que proporc�one uma formação 
teológ�ca ma�s aprofundada.

Por representarem o mov�mento rel�g�oso que ma�s cresce 
no Bras�l, os pentecosta�s têm s�do objeto de d�versos estudos 
soc�ológ�cos, como os empreend�dos pelo Inst�tuto de Estudos 
da Rel�g�ão (ISER), no R�o de Jane�ro. Ma�s raros têm s�do os 
estudos ps�cológ�cos da exper�ênc�a pentecostal, o que mot�vou 
esta pesqu�sa, tendo em v�sta o notável poder de transformação 
pessoal exerc�do pelas comun�dades pentecosta�s. Qualquer um 
que v�va num centro urbano do Bras�l já teve notíc�a de pessoas 
que t�veram seu comportamento rad�calmente mod�ficado a 
part�r de uma “conversão” pentecostal. Quer essa mudança 
seja profunda ou superfic�al, duradoura ou passage�ra, fato 
é que o estudo dos elementos que compõem a exper�ênc�a 
pentecostal pode trazer ao ps�cólogo uma compreensão ma�s 
aprofundada da cond�ção humana.

Denominação Número de fiéis
% denominação sobre 
total dos evangélicos

Número de fiéis
% denominação sobre 
total dos evangélicos

1991 2000

Assemblé�a de Deus 2.439.770 18,5 8.418.140 32,1

Bat�sta 1.532.676 11,6 3.162.691 12,0

Congregação Cr�stã no Bras�l 1.635.984 12,4 2.489.113 9,5

Un�versal do Re�no de Deus 268.956 2,0 2.101.887 8,0

Luterana 1.029.679 7,8 1.062.145 4,0

Advent�sta 706.407 5,4 1.209.842 4,6

Presb�ter�ana 498.207 3,8 981.064 3,7

Evangelho Quadrangular 303.267 2,3 1.318.805 5,0

Deus é Amor 169.341 1,3 774.830 2,9

Pentecostal não determ�nada 2.609.526 19,8 1.046.487 3,9

Outra Evangél�ca Pentecostal 558.801 4,2 1.840.581 7,0

Tabela 1. D�str�bu�ção dos evangél�cos na população bras�le�ra.

Fonte: Censo Demográfico do IBGE e Resultados Prel�m�nares da Amostra: 1991 e 2001 (c�tados por Franc�sco, 2004).
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O mundo da vida pentecostal: descrição de vivências

O estudo empreend�do, real�zado entre julho de 2003 e 
julho de 2004, pretendeu anal�sar a exper�ênc�a pentecostal 
por uma metodolog�a qual�tat�va apl�cada a 10 casos de con-
versão pentecostal. O proced�mento metodológ�co ut�l�zado 
teve uma �nsp�ração fenomenológ�co-hermenêut�ca, �sto é, 
buscou-se expl�c�tar a s�gn�ficação de v�vênc�as por me�o da 
�nterpretação de certas categor�as do d�scurso objet�vadas pe-
los �nvest�gadores. Entre as técn�cas de anál�se elencadas por 
Turato, em seu tratado de metodolog�a qual�tat�va, o presente 
estudo comb�na os proced�mentos de anál�se de crenças, fe-
nomenológ�ca e �nterpretat�va (Turato, 2003).

Para a seleção da amostra foram abordados d�versos mem-
bros de cultos pentecosta�s, fixando-se como cr�tér�o o fato de 
estes terem �ngressado no culto há menos de um ano. O estudo 
pretend�a trabalhar com “neófitos”, �sto é, pessoas recém-�n-
gressas, a�nda sob o �mpacto das pr�me�ras transformações.

Um dado que prec�sa ser levado em conta é exatamente a 
d�ficuldade encontrada em se tratar com �nd�víduos neófitos. 
Em alguns casos, os �nd�víduos demonstraram uma aparente 
�nsegurança em testemunhar algo que a�nda não se mostrava 
�nte�ramente elaborado em suas v�das. Em outros, fo� prec�so 
vencer as res�stênc�as de pastores e líderes que parec�am jul-
gar �mprudente expor seus novos fié�s à anál�se de um grupo 
c�entífico. Um pastor chegou até a oferecer um entrev�stado 
ma�s exper�ente, que pudesse “falar as co�sas ma�s certas”. 
Alguns dos entrev�stados t�veram res�stênc�a em part�c�par 
de uma nova sessão de entrev�sta, embora man�festassem o 
desejo de colaborar. Tudo �sso leva-nos a crer que abordamos 
um grupo em franca “efervescênc�a” de ress�gn�ficações e 
redefin�ção de valores, o que só nos convence da �mportânc�a 
desse estudo.

As entrev�stas foram fe�tas em uma ou duas sessões de 
40 a 60 m�nutos, de modo sem�-d�r�g�do, tendo-se, como 
rote�ro, questões relac�onadas às categor�as de Umwelt, 
Mitwelt e Eigenwelt, além de uma �nvest�gação da b�ografia 

do entrev�stado. Depo�s de transcr�tas, as entrev�stas foram 
submet�das a um recenseamento, no qual eram destacadas 
frases que se relac�onavam às categor�as v�sadas, formando 
os quadros aba�xo apresentados, os qua�s or�entaram a anál�se 
da percepção dos �nd�víduos sobre a exper�ênc�a pentecostal. 
Duas notas são �mportantes sobre os quadros: a pr�me�ra é 
que as frases foram resum�das ou condensadas para melhor 
serem ut�l�zadas no curto espaço deste �nforme; a segunda d�z 
respe�to ao fato de que os nomes que aparecem al� são todos 
fictíc�os, a fim de preservar a �dent�dade e a pr�vac�dade dos 
�nd�víduos pesqu�sados.

A pesqu�sa empreend�da part�u de uma concepção feno-
menológ�ca da at�v�dade c�entífica. Como propõe M. Augras 
(1996), a objet�v�dade que se buscou é aquela que emerge na 
�ntersubjet�v�dade de uma entrev�sta ps�cológ�ca. O que há 
para ser observado é a forma como o suje�to coloca-se nesse 
encontro �ntersubjet�vo que é a entrev�sta e que man�festa, nos 
l�m�tes da l�nguagem, sua mane�ra de atr�bu�r s�gn�ficação a 
suas exper�ênc�as. A c�ent�fic�dade, aqu�, res�de na tentat�va 
de uma compreensão cada vez ma�s depurada da exper�ênc�a 
humana tal como ela é v�v�da por um suje�to s�ngular. Trata-
se, portanto, de uma ep�stemolog�a compreens�va, �sto é, de 
uma hermenêut�ca. 

Como fenomenolog�a hermenêut�ca, a �nvest�gação ps�co-
lóg�ca procura �dent�ficar estruturas s�gn�ficat�vas na mane�ra 
como o entrev�stado compreende sua própr�a exper�ênc�a 
e, de modo espec�al, como compreende a s� mesmo nessa 
exper�ênc�a. Os resultados de uma �nvest�gação dessa espéc�e 
const�tuem, ass�m, “uma hermenêutica possível” de certas 
v�vênc�as ex�stenc�a�s e, por defin�ção, reconhecem seu caráter 
prov�sór�o. Como adverte Augras (1996, p. 16), é prec�so certa 
“hum�ldade” frente à complex�dade do real e à precar�edade 
de qualquer compreensão. R�coeur (1977, p. 32), que �nves-
t�gou a fundo o problema da hermenêut�ca, procurou de�xar 
claro que não há um “cânon universal” para a �nterpretação, 
mas é na d�alét�ca de �nterpretações opostas que se v�slumbra 
alguma verdade.

Saul, 34 anos,
Igreja Assemblé�a de Deus

Eu tenho um problema mental, mas tomo os reméd�os, controlo.
A gente não pode usar bermuda.

Dav�, 18 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Teve um d�a que eu estava com uma dor de cabeça. O pastor orou e a dor passou.

Isabel, 14 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

F�z uma promessa de esperar até os 18 anos para namorar.

Sara, 48 anos,
Igreja Un�versal do Re�no de Deus

Jesus me curou daquela doença ru�m.
O cabelo é ma�s compr�do porque o Senhor quer que seja ass�m.

Rute, 42 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Nem andar na rua com certos modelos de roupa eu ando.
A gente sente o corpo ma�s leve.
Eu t�nha mu�ta dor de cabeça, mas hoje em d�a não.

Ana, 23 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Não vou colocar uma calça que esteja marcando todo o meu corpo.

Jacó, 40 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Eu t�nha o víc�o de fumar e não consegu�a parar. Depo�s do bat�smo eu não sent� ma�s nada.
Daqu� para frente eu quero uma v�da de saúde.

Noeme, 37 anos,
M�ssão Evangél�ca Betel

Tem bem tempo que eu não penso na m�nha saúde. Graças a Deus não tenho nada.

Quadro 1. Expressões de relac�onamento com Umwelt.



57Psic.: Teor. e Pesq., Brasília, Jan-Mar 2007, Vol. 23 n. 1, pp. 053-062

Transformações na Conversão Pentecostal

As relações com Umwelt

Como �lustrações da forma como os �nd�víduos pesqu�sa-
dos l�dam com Umwelt, foram elencadas expressões refer�das 
ao relac�onamento com o própr�o corpo (v�de Quadro 1). O 
relac�onamento com o corpo possu�, ev�dentemente, uma l�-
nha tênue que d�v�de o que poderíamos chamar de Umwelt ou 
Eigenwelt. Ao mesmo tempo em que o corpo é determ�nação 
b�ológ�ca, é também o espaço do relac�onamento cons�go, de 
modo que a relação com o corpo va� do �nst�nto ao desejo, 
da necess�dade à cr�at�v�dade.

Se as expressões de relac�onamento com o corpo foram 
aqu� destacadas como modo de expr�m�r a mane�ra como 
uma pessoa se expressa sobre a parcela de determ�nações 
da ex�stênc�a, �sto é porque mu�to do �mag�nár�o do mundo 
evangél�co g�ra em torno do enfrentamento à fact�c�dade do 
corpo. A doença e o l�m�te fís�co estão, no d�scurso pente-
costal, o tempo todo em l�tíg�o com a man�festação do poder 
transformador da conversão. A real�dade b�ológ�ca de um ví-
rus ou uma �nfecção não é v�sta com o poder de determ�nação 
que ter�a para um ser humano se este t�ver s�do �ntroduz�do 
no mundo v�tal pentecostal. O corpo e suas v�c�ss�tudes 
são v�stos como elementos da natureza a serem redefin�dos 
segundo os propós�tos da man�festação d�v�na.

Ass�m, as expressões colh�das demonstram que, no mun-
do pentecostal, o corpo é reg�do, em pr�me�ro lugar, não por 
le�s natura�s, mas �ncluído entre os elementos que se mod�fi-
cam na med�da em que são suprassum�dos na transcendênc�a 
d�v�na. A dor de cabeça ou o víc�o são venc�dos por um poder 
ma�or man�festo nas orações ou no r�to do bat�smo. 

O caso da Sra. Sara �lustra como o factíd�co do corpo é 
mod�ficado pelo s�gn�ficado transcendente da fé. Essa senhora 
conta como estava com suspe�ta “daquela doença ru�m” e, 
depo�s de mu�tas orações, os exames não �nd�caram nada 
“porque o Senhor Jesus curou”. O câncer aqu� se �nsere numa 
crença popular em que o própr�o nome da doença equ�vale à 
�nvocação de uma mald�ção. O poder da conversão é sufic�en-
te para se contrapor ao poder sobrenatural da doença, mas não 
parece �nfund�r a ace�tação do d�agnóst�co c�entífico, como se 
à força sobrenatural da doença só pudesse se contrapor uma 
outra força �gualmente sobrenatural: o poder de Jesus. A fé 
não promove uma mudança de reg�stro – do sobrenatural ao 
natural –, mas a concepção de uma equ�valênc�a de forças.

A fact�c�dade b�ológ�ca, re�nterpretada segundo os 
cr�tér�os de uma concepção esp�r�tual do mundo, dá lugar 
à transcendênc�a d�v�na. O corpo é, ass�m, “templo do es-
pír�to”, segundo a trad�c�onal fórmula paul�na, ut�l�zada na 
Pr�me�ra Carta aos Corínt�os, por �sso a mudança de at�tude 
em relação ao vest�r-se ou às man�festações da sexual�dade. 
Se as determ�nações do corpo não podem ser anuladas para 
darem lugar a le�s ma�s esp�r�tua�s, ao menos podem ser do-
mest�cadas e controladas numa at�tude que, por vezes, be�ra 
a própr�a exclusão da d�mensão de Umwelt. Trazer o própr�o 
corpo sob l�m�te mostra-se, todo o tempo, como um s�nal da 
verac�dade da conversão pentecostal.

A própr�a mot�vação para uma conversão pentecostal se 
apresenta, mu�tas vezes, como resultado do enfrentamento 
da natureza corpórea. Jacó, um dos entrev�stados, constró� 
todo o relato de sua conversão em torno do enfrentamento da 
doença de um filho e o marco defin�t�vo para uma mudança 

de at�tude é exatamente o momento de um ac�dente em que o 
men�no fica desacordado e só retoma a consc�ênc�a depo�s da 
mãe ter �nvocado o nome de Jesus. O mundo de s�gn�ficações 
pentecostal protesta contra as le�s fís�cas e b�ológ�cas pela 
�nvocação de símbolos de transcendênc�a, de modo que o va-
lor de Umwelt torna-se absolutamente secundár�o a part�r das 
transformações real�zadas em Eigenwelt pela conversão.

As relações com Eigenwelt

A mod�ficação na percepção de s� mesmo torna-se o 
centro de referênc�a na descr�ção do novo modo de v�da 
assum�do com a conversão pentecostal. Os relatos �ncluem 
mod�ficações na personal�dade, no humor, no autocontrole 
e na auto-est�ma (v�de Quadro 2).

A afirmação de le�s e vontades d�v�nas se, por um lado, 
dá poder de enfrentamento contra as le�s natura�s, por outro 
apresenta-se como algo que promove uma capac�dade de 
ace�tar melhor as frustrações e favorece uma personal�dade 
menos egocêntr�ca e ma�s firme d�ante das advers�dades. Os 
�nd�víduos do estudo fizeram d�versas referênc�as a estados 
d�st�ntos antes e depo�s de suas conversões. Em geral, o estado 
anter�or era de �ntranqü�l�dade, depressão, tendênc�a ao su�cí-
d�o ou agress�v�dade, enquanto o novo estado é descr�to como 
ma�s pac�ente, tolerante, real�sta, hum�lde e mot�vado.

A conversão é descr�ta como uma exper�ênc�a que prop�-
c�a um red�mens�onamento do valor de s�, em que uma auto-
aval�ação presunçosa dá lugar a uma at�tude de hum�ldade. 
Em que pese o paradoxo cont�do na at�tude de alguém se 
d�zer hum�lde, já que �sso também pode ser uma presunção, 
parece que, ao menos, há uma ampl�ação e uma flex�b�l�zação 
das s�gn�ficações dadas a s� mesmo a part�r do contato com 
o outro, prop�c�ado pela v�vênc�a comun�tár�a.

Ana, uma jovem de 23 anos, �ns�ste mu�to na afirmação 
de que o elemento fundamental de sua transformação fo� a 
aqu�s�ção do domín�o própr�o. Ela faz referênc�a a desenten-
d�mentos com os pa�s, sarcasmo na relação com os colegas 
e agress�v�dade com o �rmão, afirmando que tudo �sso fo� 
superado por um processo de amadurec�mento em que “o 
propós�to de Deus” fo� man�festo. Expressões como “domí-
n�o própr�o” e “pé-no-chão” l�gam-se, na perspect�va de um 
projeto de v�da, a um �deal de “sant�dade”.

As relações com Mitwelt

O aspecto ma�s notável do mundo da v�da pentecostal é, 
sem dúv�da alguma, as transformações ocorr�das em Mitwelt. 
Pode-se d�zer que o elemento fundamental das transfor-
mações subjet�vas operadas pela conversão pentecostal é a 
part�c�pação comun�tár�a. O grande m�lagre pentecostal é 
prop�c�ado pela �ntrodução de v�das fragmentadas no �nter�or 
de uma comun�dade que recoloca as h�stór�as pessoa�s na 
perspect�va de novas �dent�dades.

Quando o ser humano é colocado no espaço d�alóg�co 
da v�da comun�tár�a é que ele pode, vendo-se no espelho do 
outro, reformular o autoconce�to ao mesmo tempo em que 
reconstró� os s�gn�ficados de seu mundo. “A compreensão 
de si fundamenta-se no reconhecimento da coexistência, e 
ao mesmo tempo constitui-se como ponto de partida para a 
compreensão do outro”, afirma Augras (1996, p. 56).
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Saul, 34 anos,
Igreja Assemblé�a de Deus

Quer�a me su�c�dar. Depo�s que ace�te� Jesus, torne�-me ma�s alegre.

Dav�, 18 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Já acalme�, tenho ma�s pac�ênc�a.

Jônatas, 19 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Eu falava palavrão, br�gava. Agora eu não faço �sso.

Isabel, 14 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Eu me achava a ma�s. Só que os que se acham os ma�s são os menos.
Hoje eu sou uma boa aluna e me esforço bastante.

Sara, 48 anos,
Igreja Un�versal do Re�no de Deus

Sou ma�s calma, não perco a pac�ênc�a.

Rute, 42 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Eu t�nha depressão, angúst�a.
A gente aprende a ser ma�s tolerante.
Eu já se� ace�tar ma�s as co�sas.
No �nter�or eu sou outra pessoa.

Ana, 23 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Eu era mu�to egoísta, egocêntr�ca.
Não prat�co ma�s pequenas ment�ras.
Eu tenho ma�s hum�ldade.
Tenho ma�s domín�o própr�o.
Eu era mu�to crít�ca. Hoje eu me contenho.
Sou ma�s tranqü�la, ma�s pé-no-chão.

Raquel, 32 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

M�nha auto-est�ma fo� mudando aos poucos. Hoje eu estou bem melhor.

Jacó, 40 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Chegou d�a de eu pensar ass�m: “Eu não quero ma�s v�ver”. O pa�, às vezes, sofre no lugar do filho.
Aquela pessoa que era antes morreu e nasceu de novo.

Noeme, 37 anos,
M�ssão Evangél�ca Betel

Vendo os problemas dos outros, eu v� que o meu problema não era tão grande ass�m.
Eu t�ve mu�ta força para trabalhar e cu�dar da m�nha filha.
Acaba a gente tendo que se v�rar. Eu esperava ma�s do outro.
Estou ma�s firme.
Não estou tendo tempo para m�m.
Eu tenho que tentar não pensar no meu problema, colocar outras co�sas na mente.

Quadro 2. Expressões de relac�onamento com eigenwelt.

É �nteressante notar que, não poucas vezes, a nova “fa-
míl�a” da comun�dade pentecostal se sobressa� como objeto 
de �nvest�mento de tempo e de afeto em relação à famíl�a 
natural (v�de Quadro 3). A res�stênc�a de filhos não �mpede 
que mães freqüentem a �greja, mar�dos são obr�gados a 
ace�tar, pa�s são surpreend�dos pelos novos referenc�a�s de 
seus filhos e am�gos se ressentem por terem s�do de�xados 
de lado: a conversão pentecostal reordena o relac�onamento 
com o outro.

A nova ordem de relac�onamentos pentecostal �nfunde 
um profundo sent�mento de pertença e sol�dar�edade nos 
seus membros. Os depo�mentos são calorosos e emoc�o-
nados, como o caso do jovem Dav� que, v�ndo do �nter�or, 
encontrou no grupo de adolescentes da �greja a companh�a 
necessár�a para repart�r seus dramas da ex�stênc�a. Por sua 
vez, Jacó, às voltas com o drama de seu filho, afirma: “A 
�greja ajuda ass�m... com palavras!” Entre as d�ficuldades 
própr�as de uma gente sofr�da, as man�festações de apo�o 
e companh�a da comun�dade parecem de�xar marcas pro-
fundas, de tal forma que todos os depo�mentos acabam 
por g�rar em torno desse tema fundamental: “a famíl�a 
da fé”.

No panorama dos d�versos agentes da comun�dade 
pentecostal, o pastor tem um lugar de destaque. Em quase 
todos os depo�mentos o pastor aparece como uma figura de 
cu�dado e companh�a: “um pa�”, “um �rmão”, “um am�go”, 
“um apo�o”. É a l�derança dessas pessoas, nem sempre 

academ�camente preparadas mas geralmente detentoras de 
um car�sma d�ferenc�ado, que sed�menta as novas relações 
dos convert�dos.

O depo�mento de Jônatas, 19 anos, é �lustrat�vo. Fo� 
à �greja por �nterméd�o de colegas. Os �rmãos não deram 
confiança, o pa� não ace�tou, a mãe ace�tou mas tomou outro 
rumo, a �greja de or�gem se mantém d�stante. Resultado: a 
adesão é total a um grupo em que “as pessoas cu�dam da 
gente” e “a gente pode conversar com o pastor”. Num país 
onde as �nst�tu�ções nem sempre estão próx�mas do povo, a 
comun�dade pentecostal mostra-se como uma alternat�va de 
pertença a um grupo de sol�dar�edade e cu�dado mútuo.

Essa exper�ênc�a de um encontro transformador com o 
outro traz a�nda uma outra �mportante qual�dade: a at�vação 
de potenc�a�s adormec�dos. Rute, 42 anos, por possu�r uma 
máqu�na apropr�ada, é conv�dada a fazer algodão-doce para 
as cr�anças nas festas da �greja. Noeme, 37 anos, está sendo 
tre�nada para dar aulas de “Escola Bíbl�ca Dom�n�cal” às 
cr�anças, o que a mot�va a voltar a estudar. A transcr�ção de 
trechos das entrev�stas não ser�a sufic�ente para demonstrar 
como o própr�o tom de voz das pessoas ganha ma�s br�lho 
quando falam dessas oportun�dades de part�c�pação. A at�-
vação de potenc�a�s pode ser deflagrada por acontec�mentos 
a�nda ma�s s�mples, como o caso de Saul, 34 anos, que, t�do 
e assum�do como doente mental, só quebra a rot�na de não 
fazer nada quando tem a oportun�dade de conversar com o 
d�r�gente da comun�dade.
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Saul, 34 anos,
Igreja Assemblé�a de Deus

Tenho fe�to novos am�gos.
O d�r�gente conversa com�go.

Dav�, 18 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Eu v�m do �nter�or. Aqu� tem grupo de adolescentes.
O pastor está sempre d�sposto a escutar.
Depo�s que v�re� evangél�co, não v� meus pa�s a�nda. M�nha relação com eles não é boa, não.

Jônatas, 19 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Aqu� t�nha alguns colegas meus e comece� a freqüentar.
Meu pa� não ace�tou, meus �rmãos não deram confiança. M�nha mãe está em outra �greja.
Na Igreja Catól�ca as pessoas não te conhecem. Aqu� não: as pessoas são am�gas mesmo. Eles 
estão �nteressados em cu�dar da gente.
Qualquer co�sa que a gente t�ver, a gente pode conversar com o pastor.

Isabel, 14 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Antes eu faz�a bagunça, não respe�tava as pessoas.
Realmente, a �greja ajudou: as v�s�tas que fizeram para m�m, os jovens, as frases que eles 
falaram... que a pessoa é mu�to �mportante... a gente an�ma, t�ra rancor do coração.

Sara, 48 anos,
Igreja Un�versal do Re�no de Deus

Meus filhos não ace�tam m�nha �greja.
Conhec� mu�ta gente aqu�, faço v�s�tas.

Rute, 42 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

A �greja é um amb�ente bom, po�s lá todo mundo é am�go de todo mundo.
Meu mar�do não é evangél�co, mas aprendeu a não falar mal.
A mulher tem que ter paz [nos relac�onamentos].
O pastor quer ser am�go de todo mundo.
O pastor tem prazer em conversar com os membros.

Ana, 23 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Eu era mu�to egoísta, egocêntr�ca.
Melhorou m�nha obed�ênc�a aos pa�s. Não agr�do ma�s meu �rmão.
Eu amo as pessoas da �greja e me s�nto amada.
O pastor é um apo�o, um amor de pessoa.
Estou morando com a famíl�a de um dos pastores. Ele me trata como trata os filhos dele.

Raquel, 32 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

A m�nha mãe não é crente. Então ela cr�t�ca mu�to.
O pastor é como um �rmão da gente.
Na �greja, somos mu�to un�dos.

Jacó, 40 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

A gente se deu bem na �greja porque formou uma famíl�a.
A �greja ajuda ass�m... com palavras.
O pastor é como se fosse um �rmão da gente.

Noeme, 37 anos,
M�ssão Evangél�ca Betel

A �greja é uma famíl�a. São poucas pessoas, mas mu�to un�das.
O pastor é am�go, é pa�, é tudo.
Não estou largando a famíl�a... A ded�cação à �greja va� ass�m: automát�ca.
Am�zades que eu tenho são na �greja.
Eu não fico preocupada em estar sa�ndo. Fazer falta, faz. Mas não está me prejud�cando em nada.

Quadro 3. Expressões de relac�onamento com Mitwelt.

Dav�, 18 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Antes eu ficava bebendo na rua.

Isabel, 14 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Tenho am�gas na escola que não são evangél�cas.
Já juntamos com catól�cos na escola, mas não deu d�scussão. Não dá d�scussão porque eu não gosto de 
julgar, nem de blasfemar contra as pessoas.

Jônatas, 19 anos,
Igreja do Evangelho Quadrangular

Em outros lugares o pessoal começa a beber, a br�gar. Aqu� não.

Sara, 48 anos,
Igreja Un�versal do Re�no de Deus

As pessoas que gostam de co�sas que não agradam a Deus se afastam.

Rute, 42 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Uns já começam a falar palavrões, então �sso já não me pertence ma�s.
Eu tenho certeza de que eram “olhos grandes” (que causaram um problema).
Ant�gamente eu saía no Carnaval. Hoje eu não gosto de nada d�sso.

Ana, 23 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Meus pr�ncíp�os mudaram.

Jacó, 40 anos,
Igreja Evangél�ca Remanescer

Envolver com o que é do mundo não é bom para quem está na presença do Senhor.
Antes a gente era do mundo e t�nha outra relação. Daqu� pra frente eu quero ter outra v�da.

Noeme, 37 anos,
M�ssão Evangél�ca Betel

Quando eu não era convert�da, eu saía para ba�le, para festa, eu t�nha mu�tos lugares para �r, mas agora...
O pessoal não está acostumado, aí eles acham  que eu sou d�ferente.

Quadro 4. Expressões de relac�onamento com outras concepções de mundo.
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Relações entre concepções de mundo

A r�queza de exper�ênc�as afet�vas na v�da comun�tár�a 
talvez forneça uma cons�derável razão para a r�g�dez obser-
vada no aspecto ma�s restr�t�vo da conversão pentecostal: o 
relac�onamento com outras concepções de mundo. A par-
t�c�pação no novo mundo v�tal pentecostal é acompanhada 
desde at�tudes ma�s tolerantes em relação àqueles que pen-
sam e agem de modo d�ferente até algo que be�ra um delír�o 
persecutór�o, como a atr�bu�ção da causa de um problema aos 
“olhos grandes” de não-convert�dos. Mesmo guardadas essas 
d�ferenças, a ma�or�a dos depo�mentos (v�de Quadro 4) expres-
sou uma d�st�nção clara entre ser “do mundo”, �sto é, part�lhar 
das at�tudes e valores da cultura comum, e ser alguém que 
está “na presença do Senhor”.

A r�g�dez de separação entre o que é “do mundo” e o que 
é “de Deus” parece �nd�car um temor em perder os referen-
c�a�s que or�entam a nova compreensão de s� do pentecostal. 
É prec�so manter certa estab�l�dade do própr�o mundo para 
poder preservar uma compreensão pos�t�va de s� mesmo 
adqu�r�da com a conversão.

A �dent�ficação da ant�ga forma de s�gn�ficar a ex�stênc�a 
como uma v�da “no mundo”, “mundana”, perm�te a Jacó, 
40 anos, cunhar uma frase �lustrat�va: “Antes a gente era do 
mundo e t�nha outra relação”. A fenomenolog�a ex�stenc�al 
enfat�za exatamente que o mundo da v�da se const�tu� num 
fe�xe de relações s�gn�ficat�vas, de modo que se pode com-
preender que “uma outra relação” const�tu�, de fato, um outro 
mundo. Jacó passa da v�da no mundo para o mundo da v�da 
pentecostal; e n�sso se concebe transformado.

Conclusões

Uma pesqu�sa qual�tat�va, tal como a descr�ta aqu�, pro-
porc�ona a descr�ção de uma exper�ênc�a cujos elementos 
espera-se que estejam presentes em outras semelhantes, 
embora não se possa d�zer, de �níc�o, em que proporção. 
Dessa forma, as conclusões deste estudo referem-se a ex-
per�ênc�as de conversão pentecostal tal como apareceram 
aos �nvest�gadores, nos casos abordados. As conclusões, 
mesmo l�m�tadas, parecem, entretanto, �lustrat�vas para 
a compreensão do cresc�mento e da força do mov�mento 
pentecostal no Bras�l.

Os casos estudados pertencem todos aos mun�cíp�os de 
Bet�m e Igarapé, na reg�ão metropol�tana de Belo Hor�zon-
te, e local�zam-se entre as classes C e D, no que se refere 
à renda per capita fam�l�ar. Trata-se, portanto, de c�dadãos 
trabalhadores em luta para resolver desafios bás�cos para 
a sobrev�vênc�a, como morad�a, educação e saúde. Nesse 
contexto, a exper�ênc�a pentecostal parece oferecer uma 
�dent�dade d�ferenc�ada marcada pela esperança de d�as 
melhores, seja pela força s�mból�ca da bênção d�v�na, seja 
por causa das novas at�tudes do convert�do.

Os casos estudados demonstram como a conversão pen-
tecostal produz uma s�gn�ficat�va mudança no autoconce�to. 
A d�ferença observada nas entrev�stas fo�, é claro, construída 
a posteriori, �sto é, as pessoas não foram entrev�stadas antes 
e depo�s da conversão para uma comparação das defin�ções, 
mas o que recolheu-se foram auto-relatos produz�dos a 
part�r do novo ponto de v�sta adqu�r�do com a conversão. 

É de se esperar, então, que, se os �nd�víduos permanecem no 
culto pentecostal, o relato tenda a enfocar boas razões para 
�sso. A pesqu�sa pretendeu expl�c�tar a cons�stênc�a dessas 
razões, seus elementos const�tu�ntes e sua s�gn�ficação, de 
modo que se possa compreender a força de mod�ficação da 
autocompreensão no mov�mento pentecostal.

O pr�nc�pal elemento da força pentecostal, nos casos es-
tudados, pode ser apontado como a reconstrução da própr�a 
�dent�dade a part�r da aqu�s�ção e da part�c�pação em um 
novo grupo de referênc�a, o qual proporc�ona não apenas 
acolh�da e sol�dar�edade, como também oportun�dade de 
desenvolv�mento dos potenc�a�s adormec�dos.

Compreende-se, ma�s uma vez, que a neurose possa 
ser defin�da como um estado de �ncomun�cação e que todo 
cresc�mento ps�cológ�co, da conversão à ps�coterap�a, passe 
fundamentalmente por um encontro d�alóg�co com o outro, 
que proporc�one ao suje�to a oportun�dade de descobr�r novas 
poss�b�l�dades ex�stenc�a�s. O testemunho pentecostal atesta 
que o ser humano é, objet�vamente, os s�gn�ficados subjet�vos 
const�tuídos em suas relações, de modo que compreender 
mudanças objet�vas no comportamento humano equ�vale 
a compreender as mod�ficações produz�das nas relações. 
Da mesma forma, produz�r mudanças, quer terapêut�cas, 
rel�g�osas ou polít�cas, �mpl�ca em produz�r novas relações 
s�gn�ficat�vas.

Exatamente por representar a const�tu�ção de um novo 
mundo v�tal para o ser humano, prenhe de melhores poss�-
b�l�dades, a conversão pentecostal acaba por �mpl�car numa 
at�tude de defesa por um “encolh�mento ex�stenc�al”, �sto 
é, a construção de um mundo v�tal restr�t�vo l�m�tado por 
valores ríg�dos e por uma nít�da separação entre o que é “de 
Deus” e o que é “do mundo”. A conversão pentecostal, ao 
mesmo tempo em que apresenta uma gama de poss�b�l�da-
des, restr�nge o un�verso dos valores e das at�tudes que são 
ace�táve�s para um fiel.

Nesse balanço entre poss�b�l�dades e restr�ções, nada au-
tor�za a d�zer que o pentecostal v�va ma�s l�m�tado que outros 
seres humanos, já que a tensão d�alét�ca entre defesa e l�berdade 
ex�ste em todos os campos da v�da humana, seja no trabalho, na 
famíl�a ou nas relações �nternac�ona�s. Os casos entrev�stados 
sugerem que os �nd�víduos pentecosta�s preferem correr o r�sco 
do encolh�mento defens�vo a perderem-se na ampl�tude mu�tas 
vezes desért�ca da l�berdade ex�stenc�al.

“O r�sco de cada um” é, justamente, o título de um art�go 
de Jurand�r Fre�re Costa (2001) a respe�to da exper�ênc�a 
rel�g�osa. Al� o autor, �nsp�rado em W�ll�am James, sugere 
que, enquanto o c�ent�sta pos�t�v�sta se prende à “real�dade 
objet�va” dos fatos por não querer se arr�scar a crer em algo 
de que não possua ev�dênc�as, o rel�g�oso prefere correr o 
r�sco de se enganar pela esperança a se contentar com as (du-
ras) ev�dênc�as da real�dade. Nas exper�ênc�as pentecosta�s 
estudadas, os convert�dos parecem tão restr�t�vos quanto os 
pos�t�v�stas de Jurand�r Costa, com a d�ferença de que não se 
prendem a ev�dênc�as empír�cas, mas a valores que reor�en-
tam a compreensão de s� mesmos, o que nos leva a pensar 
que, na d�nâm�ca ps�cológ�ca, “c�ent�stas” e “rel�g�osos” são 
categor�as menos d�st�nt�vas que “defens�vos” e “abertos”, 
po�s todos já devemos ter notado como o fundamental�smo 
parece sempre o mesmo, seja no campo rel�g�oso, seja no 
campo c�entífico.
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Transformações na Conversão Pentecostal

O mundo v�tal pentecostal, se por um lado traz o peso de 
uma armadura, por outro confere a proteção e a oportun�dade 
de uma nova �dent�dade, defin�da segundo os símbolos da 
armadura da fé. A amb�valênc�a de seus efe�tos é a amb�-
valênc�a do própr�o mundo da v�da: protege, mas l�m�ta; 
l�berta, mas dom�na.
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