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RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Discute-se a busca, cada vez maior, pelas seitas evangélicas populares, pelas populações
carentes. A forte presença da figura do Diabo, e uma rígida distinção entre o bem e o mal,
apontam para uma dimensão moral distinta das religiões tradicionais. A crença religiosa,
tal qual postulada por Freud, é analisada à luz da busca de uma filiação por parte das
populações excluídas.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Bem; mal; ódio; exclusão social; religião; psicanálise.

Introdução

que o laço social coloca à disposição do sujeito contemporâneo?
Podemos pensar que a falta de referências simbólicas culturais,
produzidas nas sociedades complexas, promove o sentimento de

não-pertencimento, de não-filiação, sobretudo para os segmentos menos
favorecidos da população.

No Brasil, grande parte desse contingente vem sendo atraída, cada vez
mais, para as religiões evangélicas ou neo-pentecostais de cunho popular1.
Refiro-me aqui, sobretudo, às igrejas Universal, Nova Vida, Assembléia de
Deus e Renascer, dentre as mais conhecidas. Relatos de possessões demonía-
cas são tão freqüentes quanto os rituais de “purificação”ou de “amarração”.

Se, para a psicanálise, a religião é uma formação de compromisso,
uma forma de lidar com o desamparo estrutural do homem, também é
verdade que não conhecemos sociedade sem religião, pelo menos na acepção
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que Freud dá ao termo. Contudo, não cremos que as diferentes religiões pos-
sam ser entendidas pelo mesmo viés, sem considerar os diferentes sistemas
de crenças e valores que as constituem.

De acordo com Freire Costa (2001), a proposição freudiana da reli-
gião como um sintoma foi construída tendo como modelo um determina-
do tipo de sujeito, produto do moralismo católico da Viena do final do
século XIX.

Acreditamos que a distinção entre estas seitas e as demais faz-se funda-
mental, na medida em que são nelas que encontramos uma presença mais
marcante da idéia do Bem e do Mal, regras disciplinares muito mais rígidas,
bem como o retorno da figura do Demônio, de certa forma ausente dos grandes
centros urbanos até pouco tempo atrás.

É desta radicalização da experiência do bem e do mal que gostaríamos
de nos ocupar. O que faz com que um número cada vez maior de fiéis bus-
quem essa filiação? Quais os efeitos que essa distinção opera sobre o sujeito?
Trata-se menos de discordar das postulações freudianas do que buscar o que
há de singular e que a elas se apliquem. Como aponta Costa:

Dizer que a religião é um “sintoma”ou um “fetiche”, montado para reparar trau-
mas da realidade ou de suas interpretações ideológicas, é tomar a parte pelo
todo. Muitos crentes, com certeza, usam as crenças religiosas como defesa con-

tra os infortúnios da vida, o medo da morte ou a consciência da miséria econômi-

co-social em que vivem. Outros, porém, vêem na religião uma maneira de dar
sentido à vida. Ou seja, a religião para eles não é efeito de “causa” alguma, psica-
nalítica ou outra. É um fato primário, original, que serve de fundamento aos
sentidos precários e contingentes da existência humana (p. 4 – grifo nosso).

Trabalhando há longa data com comunidades, sabemos do espaço pri-
vilegiado e muitas vezes necessário que algumas religiões ocupam. Estamos
também atentos à dimensão de regulação social que as mesmas desempe-
nham. Sem tomar a religião, a priori, como ópio do povo, formação sintomá-
tica ou alienação, gostaríamos de buscar uma compreensão melhor sobre
esse tipo de busca.

É nessa direção que este trabalho se encaminha. Haverá alguma correla-
ção entre o estado anômico e violento que vivemos e essa busca por uma lei tão
rígida? Que tipo de filiação poderia estar sendo buscada? Quais as possíveis
implicações na dinâmica das relações, incluindo a sociabilidade comunitária?



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 97-116

Sobre o bem e o mal no discurso dos evangélicos: reflexões psicanalíticas | 99

Religião e encantamento

Para um grande número de autores (Velho, 1987), parte da explicação
para a crescente busca pelas seitas evangélicas poderia ser encontrada no
desencantamento das religiões, tal como proposto pelas igrejas mais pro-
gressistas. Se é verdade que a tradição judaico-cristã sempre atribuiu ao
demônio a noção do mal, é igualmente verdadeiro o crescente desencanta-
mento das religiões atuais.

Na vertente mais intelectualizada e progressista tanto do catolicismo
(Teologia da Libertação) quanto do protestantismo histórico, tende-se a histo-
ricizar o mal, como algo socialmente construído, e mais relacionado às escolhas
individuais. O mal, nessa visão desencantada e racionalizada, relaciona-se com
os homens e suas escolhas, estando mais relacionado à falta de amor cristão
do que a uma figura personificada.

A ideologia comunitária da Teologia da Libertação, como sabemos, ad-
voga a transformação da sociedade por meios políticos, com a participação
ativa dos explorados e oprimidos, deixando as funções rituais e simbólicas da
religião quase esquecidas. Tais funções, evidentemente sentidas como neces-
sárias, foram buscadas em outras religiões de apelo mais popular e místico.

Paralelamente, de acordo com Zaluar, as Comunidades Eclesiais de Base
vão reavivar uma matriz religiosa importante na tradição da cultura brasileira:

(...) o messianismo e o milenarismo que apontam para o fim do mundo de explora-
ção, quando os pobres finalmente encontrarão a Justiça, o Bem e a Paz absolutos.
Esta matriz lida também com dicotomias absolutas do bem e do mal, porém não
focalizadas em nenhuma atividade, pensamento ou grupo das camadas populares
(1997, p. 128).

Segundo Winarczyk (apud Birman, 1997), desde a década de 80 está
ocorrendo uma globalização da “demonização” do mundo. De acordo com o
autor, algumas das portas para a entrada dos demônios seriam as crises sociais,
políticas e econômicas. Para ele, esta reaproximação da religião com a magia
representa um reencantamento da religião.

Para Kolakowski (1985), o racionalismo, longe de abolir o demônio, faz
com que as especulações sobre ele aumentem. Uma vez que a ciência não é
capaz de responder à tentativa de dar sentido à vida humana – tarefa de-
sempenhada pela religião – o diabo é um elemento irremovível de um mun-
do com sentido.
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Não resta dúvida de que o conhecimento evoluiu na modernidade. Os
pressupostos fundadores da ciência clássica serviram de paradigma para a
produção de conhecimento em vários campos, da psicanálise inclusive. Pro-
moveram o progresso, a civilização e a criação de uma ideologia ou visão de
mundo. Mas cabe lembrar que o Iluminismo – esse mesmo paradigma que
trouxe as luzes – trouxe, a reboque, a exclusão e o preconceito, ou seja, as
sombras (Vilhena e Santos 2000a).

O Racionalismo das Luzes era humanista: associava o respeito e o culto
do homem – este concebido como ser livre e racional – à ideologia de um
universo integralmente racional, em busca de progresso e emancipação. As
Luzes promoveram o saber empiricamente fundado e verificável.

O princípio de universalidade do Racionalismo, exaltando a concepção
de homem, contribuiu para a emancipação dos escravos e oprimidos e para
a idéia de igualdade dos direitos humanos. O homem, sujeito da Razão,
esvaziado de toda a afetividade (ou irracionalidade), permitiu universalizar a
idéia de liberdade. Porém, como bem coloca Morin (1991), esses princípios
universais, por terem um caráter totalmente abstrato, constituíram-se sobre a
ocultação das diferenças culturais e individuais, ou seja, sobre as particulari-
dades do ser humano individual.

Uma das conseqüências disso seria o desprezo pelo diferente, conside-
rado inferior. Populações primitivas, atrasadas, subdesenvolvidas e certas etnias
compõem essa categoria do “diferente”, recusada pelo olhar daquele que se
diz dotado de uma Razão superior. E, lamentavelmente, não é preciso ir muito
longe nem na geografia nem na temporalidade histórica: os moradores das
comunidades-favela que o digam.

A cidade teme o favelado. Permite que seu olhar seja impregnado
pelas construções históricas sobre as favelas, cristalizando o seu cotidiano
e o seu sentido. Pouco a conhece, mas teme seus moradores e responsabi-
liza-os pela violência da cidade. A esses, os excluídos pelos critérios hierar-
quizantes dessa Razão superior, o Racionalismo humanista alijou da condi-
ção de liberdade e do acesso aos direitos cívicos. Se o discurso da
modernidade foi libertário em seus ideais, infelizmente foi intolerante com
a alteridade.

Não há luzes sem sombras, nem ilusão que não possa ser desfeita...
Talvez daí a religião.



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 97-116

Sobre o bem e o mal no discurso dos evangélicos: reflexões psicanalíticas | 101

Religião e política

Se, como aponta Novaes (1997), religião e política conformam espaços
sociais diversos, com instituições, finalidades e inserções temporais específicas,
cabe perguntarmos quando, e até que ponto, a dimensão religiosa pode ser
adequada para pensar a política e as formações subjetivas que dela advêm.

No plano psíquico, freqüentemente a dureza das condições de vida des-
sas populações é vista apenas pela vertente da patologia social, excluindo de
seus universos o conflito psíquico e a singularidade, que é marca de todo ser
humano. Atribui-se ao pobre apenas necessidades, negando-lhes a condição
de sujeitos desejantes. Reduz-se, desta forma, o sujeito único e singular a um
número na série dos “excluídos”.

Não é raro que grupos oprimidos privilegiem a literatura apocalíptica,
uma vez que são textos escritos na época da perseguição, e permitem a sus-
tentação do sujeito na “pertença de um grupo de eleitos”. Os laços simbóli-
cos encontram-se enfraquecidos, e quanto menos defendidos pelos laços sim-
bólicos, mais expostos a uma promessa, a um certo delírio de salvação, de
redenção, que tome lugar como imperativo – os eleitos por Deus.

Não sem razão, nas seitas evangélicas os fiéis chamam uns aos outros
de irmãos. Ausência de um pai? Apelo por um pai? Segundo Alvito (2001),
“a euforia religiosa e a força transformadora da religião residiriam exatamente
no seu aspecto coletivo” (p. 191).

Contudo, uma distinção faz-se fundamental. Talvez pela herança indivi-
dualista do protestantismo, a mobilização “coletiva” das seitas evangélicas diz
mais respeito à salvação individual do que a um projeto de solução de proble-
mas coletivos – tais como água, esgoto, lixo, associação de moradores etc.
Como aponta Zaluar: “enquanto os evangélicos ocupam seu tempo com a prega-
ção e a conversão individual, e defendem soluções individuais para os proble-
mas coletivos, os católicos continuam apostando na mobilização coletiva, na
comunidade para resolvê-los” (1997, p. 130).

Há ainda uma outra particularidade, para além das curas miraculosas:
a cura implica em uma convivência. Mais do que uma receita, um espaço de
acolhimento para a miséria da marginalidade. O trabalho de Zamora e
Kuernerz, ainda que analisando um outro segmento religioso na comunida-
de do morro Santa Marta, mostra como, além de um espaço de sociabilidade,
muitas das Igrejas estão suprindo uma vacância deixada pelo Estado e pela
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família, que se vê com freqüência impotente para lidar com as questões que
afligem e ameaçam as crianças e os jovens.

As redes de sociabilidade forjadas na comunidade religiosa permitem, como rela-
tou o missionário do Santa Marta, que ele e sua esposa acompanhem o cresci-
mento das crianças desde a infância até “hoje em dia”. Eles convivem com estas
crianças há gerações, tornando-se muito próximos. As entrevistas mostram que
a própria vida do pastor e sua esposa serve de exemplo aos fiéis. Os moradores
querem confirmar se os pastores vivem aquilo que pregam. O próprio tráfico
verifica isso, segundo o relato de um missionário. Segundo ele: as palavras con-
vencem, mas o exemplo basta (2002, p. 14).

Em O futuro de uma ilusão, Freud aponta como uma das bases da crença
religiosa a busca de um governo benevolente ou de uma Providência Divina,
que mitigaria nosso temor dos perigos da vida; o ser humano buscaria ainda,
no estabelecimento de uma ordem moral mundial, o asseguramento da reali-
zação das exigências de justiça, que freqüentemente permaneceram irrealizadas
na civilização humana.

Assim, o anseio por um pai constitui um motivo idêntico à necessidade
de proteção contra as conseqüências da debilidade humana. É a defesa contra
o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação do
adulto diante do desamparo que ele tem de reconhecer – reação que é, exata-
mente, a formação da religião.

Contudo, se acreditarmos, como a psicanálise nos propõe, que tal busca
estaria sempre referida à busca de um Pai, como entender a presença tão
constante do Demônio? “Não é preciso muita perspicácia para adivinhar que
Deus e o Demônio eram originalmente idênticos – uma figura única posterior-
mente cindida em duas figuras com atributos opostos”, nos diz Freud no texto
sobre Leonardo da Vinci (1910).

Ao analisamos os discursos proferidos por esses religiosos, freqüentemente
podemos observar como os mecanismos de cisão, projeção e deslocamento
atuam no sentido de favorecer essa dicotomia. Vejamos como lidam com o
Demônio, e que atributos a ele emprestam.

O demônio e suas manhas – sobre a sedução

Freqüentemente escutamos os testemunhos de fiéis que declaram ter
sofrido males diversos de origem demoníaca. Também responsabilizam o
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demônio pela vida errada que levavam antes de entrar para a Igreja (droga,
roubos, prostituição, violência etc). Nesta perspectiva, os demônios são seres
espirituais personificados, com paixões negativas e com força superior à dos
seres humanos. Sua força é inferior apenas à de Deus.

As expressões forças do mal e poderes de Deus são de fato pólos
inseparáveis e sempre em disputa. Disso, aliás, nos fala a psicanálise todo o
tempo. São nos embates do princípio do prazer com o princípio da realidade,
na renúncia pulsional, que o ser humano se constitui como sujeito. Segundo
Freud, “a renúncia progressiva aos instintos constitucionais, cuja ativação pro-
porcionaria o prazer primário do ego, parece ser uma das bases do desenvolvi-
mento da civilização humana” (1907, p. 130).

Assim, para lidar com as forças do mal não bastam boas intenções – é
preciso sagacidade, pois o demônio é esperto e sedutor...

O Diabo é sedutor e a sedução aparece como seu atributo básico – cativa
o homem para convertê-lo em seu próprio cativeiro. Nesse sentido, o diabo é
mais sedutor do que opressor, uma vez que esmaece os limites e torna com-
plementares as relações com o Mal, entre sedução e cativeiro, e entre cativar
e tornar cativo (Birman, 1997).

Contudo, sabemos que toda dominação pressupõe uma boa dose de con-
sentimento à coerção. A internalização das regras de dominação faz legítimo,
e até amado, o dominador, como apontam autores tão distintos quanto Gramsci,
Bourdieu, Foucault, Freud e Lacan.

Da psicanálise não vamos nos ocupar no momento. Vejamos como essa
dinâmica opera em níveis mais amplos.

Para melhor entendermos esse mecanismo, vale retornar a La Boétie2

que, já no século XVI, indagava sobre esse incompreensível impulso social
para a “servidão voluntária”. Segundo o autor, é perfeitamente compreensível
a submissão de uma sociedade inteira a um poder estranho que a domina pela
força, mas é aparentemente ininteligível a sujeição de homens a um poder
que poderiam derrubar, se assim o quisessem.

Para compreender o paradoxo da “servidão voluntária”, é preciso perce-
ber o modo como o poder se espalha pelo interior da sociedade.

Segundo Chauí, “Não se trata, como pensariam, apressadamente, al-
guns althusserianos, de uma difusão social do Estado através de ‘aparelhos
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ideológicos’, pois neste caso continuaríamos a imaginar que todo o poder se
concentra no Estado e dele emana” (1980, p. 18).

Aqui, a sujeição se deve ao fato de que cada um dos membros da socie-
dade, em cada uma de suas atividades, e em cada esfera de sua existência
social e privada, encarna e realiza o mesmo poder que parece existir apenas
no topo da sociedade. Ou seja, cada um se submete porque espera poder sub-
meter o outro ao seu próprio poder, por menor que ele seja, como aponta Da
Matta (1979), em seu excelente trabalho “Você sabe com quem está falando?”

Para Foucault (1988), há uma reação em cadeia dos poderes que se
entrecruzam e se difundem no interior da sociedade, e que a soldam nos míni-
mos detalhes. Desta forma, a violência praticada por todos e cada um precisa
surgir como ação justa e legítima, ancorada nos mecanismos legais.

Segundo Bourdieu (1992), o atributo necessário das relações de poder é
justamente a dissimulação, ressaltando que o caráter específico de toda rela-
ção de força é dissimular-se como tal. Existiria ainda uma particularidade,
destacada por Bourdieu na dinâmica presente no campo, que se caracteriza
por fazer variar as relações de poder (relações hierárquicas), de acordo com o
capital em jogo. Contudo, invariáveis são as lutas pelo poder, independente-
mente do campo em questão.

 De fato, as vicissitudes da pulsão afirmam-se nas lutas de classe, colo-
cando o paradoxo do oprimido que também sabe ser opressor.

Conforme apontam Vilhena e Santos (2000 a, b), estamos habituados a
encarar a violência como um ato enlouquecido, sob o prisma de uma exceção;
ou seja, como transgressão de regras, normas e leis já aceitas por uma comu-
nidade. É preciso, contudo, poder pensar na própria construção dessas regras
como portadora de violência. Em outras palavras, a violência encontra-se do
lado da sujeição e da dominação, da obediência e de sua interiorização; ou
seja, da construção de doutrinas e saberes que norteiam, além de nossas
práticas, a forma pela qual decodificamos nossa inserção na cultura.

O poder violento bem sucedido é aquele que não é percebido como
violento: uma situação na qual a submissão é obtida sem que haja necessida-
de de um poder visível e localizado para exercê-la. A invisibilidade da domina-
ção é a condição de uma violência bem sucedida (Espinoza apud Chauí, 1980).

A ênfase dos neo-pentecostais no demônio constitui uma ruptura fun-
damental com a religiosidade tradicional brasileira, uma vez que, mesmo no
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catolicismo popular, o poder do demônio e sua malignidade são ofuscados pe-
los santos e pelos espíritos, sejam estes orixás ou mortos que retornaram ao
mundo, seja por feitiço, olho grande ou “malinezas” (Mariz, 1997).

Tanto no catolicismo popular como nas religiões afro-brasileiras, o mal tem origens
diversas. O demônio não é a única fonte do mal, nem corporifica o mal absoluto... É
neste universo religioso, uma figura pouco lembrada e distante, talvez tão distante
como o próprio Deus Pai. O pentecostalismo inova aqui, trazendo uma relação pessoal
e de proximidade tanto com Deus como com o diabo (p. 49).

A conversão significa, assim, não apenas uma nova forma de conhecer e
de se relacionar com Deus como uma redefinição de tudo que aquilo é mal.
“Converter significa redefinir o demônio ou descobrir um novo demônio ativo
em áreas antes não percebidas como demoníacas” (p. 49).

No discurso evangélico a idéia do mal absoluto aparece com muito mais
clareza e abrangência. A oposição radical entre o bem e o mal constrói as próprias
identidades. Bandido é aquele que escolhe a identidade negativa – como o Diabo
veio à Terra para roubar e fazer mal aos outros, os bandidos são seus agentes.

Para Zaluar (1997), bandidos, nessa visão não são apenas o oposto do espí-
rito comunitário, eles estão verdadeiramente possuídos pelo demônio – talvez daí
a firmeza com que os evangélicos combatam o diabo dentro de si e dos outros.

Segundo Zamora e Kuernerz, (2002), citando Alvito, a conversão atri-
buiria ao sujeito um novo papel social, uma nova identidade. Ao aceitar Jesus,
o convertido torna-se um novo homem, inserido em uma outra cadeia de per-
tença. Com regras e disciplina muito rígidas, um novo código de comportamente
lhe é cobrado – da vestimenta à linguagem – a “identidade dura de bandido é
trocada pela identidade dura de crente” (p. 14).

Para as autoras, além da rede de sociabilidade que se estabelece na
filiação religiosa,

há também o ganho de uma nova identidade e status, que o religioso adquire ao
pertencer a determinada religião, como é o exemplo dos crentes ou dos filhos-de-
santo, que se tornam pertencentes a uma “nação”específica. Ou seja, há um valor
social em ser cristão, ser crente; ser... isto é, pertencer a alguma denominação,
religião (p. 14).

Se o conceito de identidade diz respeito à sociologia e à antropologia,
o sentimento de identidade diz respeito à psicanálise, como aponta Slavutzky,
citando Nicole Berry:
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A identidade é esse claro-escuro do ser: claridade do retrato, imprecisão da som-
bra, evidência da fachada exposta, segredo dos quintais do fundo. Cada um sabe
quem é, e ao mesmo tempo, há momento em que cada um pode perguntar: mas
quem mesmo sou eu? O corpo garante a identidade, que precisa ser percebida pelo
outro num jogo de especularidade no qual o eu vai sendo construído, como tão bem
descreveram Freud e Lacan (1999, p. 144).

Segundo Costa (1984), a imagem construída pelo meio social, nas
relações com seus próximos, com a cultura na qual o sujeito se insere são
fatores de sua constituição como sujeito. São imagens sobre as quais buscará
se identificar como forma de construção de afetos, de contato e troca. São
modos de olhar a si mesmo que permitirão construir caminhos subjetivos
em meio ao cotidiano.

Quando a identidade é construída sem os referentes narcísicos necessários
– valorização social do trabalho, identificação com os pares (sexo e classe),
acesso ao lazer e à cultura – há um rebaixamento da auto-estima. Do sujeito
desqualificado socialmente não podemos esperar muito em termos de trans-
missão de sua autoridade familiar e compromisso com a sociedade.

A dimensão ética

Em 1907, Freud escreveu:

No desenvolvimento das religiões antigas, pode-se ver que muitas coisas a que
a humanidade renunciou como sendo “iniqüidades” haviam sido abandonadas à
divindade e ainda eram permitidas em seu nome, de modo que a atribuição a
ela dos instintos maus e socialmente nocivos era o meio como o homem se
libertava da dominação deles. Por isso, e não por casualidade, todos os atribu-
tos humanos, inclusive os crimes que deles derivam, foram imputados, num
grau ilimitado, aos deuses antigos. Nem tampouco é uma contradição que, ape-
sar disso, não fosse permitido ao homem justificar suas próprias iniqüidades
com o exemplo divino (p. 130).

Uma das questões mais freqüentemente levantadas diz respeito à “alie-
nação dos crentes”. Ao imputar toda a responsabilidade dos atos às divindades,
estes estariam eximindo-se de uma implicação subjetiva. Embora claramente
encantado, é preciso, contudo, estar atento para a dimensão ética das religiões
que põem em relevo o diabo.

Em um interessante trabalho acerca da representação do mal nas
religiões pentecostais, Cecília Mariz (1997) chama a atenção para o aspecto
ético/moral das mesmas:



Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 97-116

Sobre o bem e o mal no discurso dos evangélicos: reflexões psicanalíticas | 107

O diabo torna uma religião, antes de tudo, moral. Há condenação: há o bem e há
o mal. Por mais força que possa ter o demônio, não se pode apelar para ele resol-
ver nenhum problema. A eficácia mágica não é o mais importante nesta fé. Deus
é, antes de tudo, um ser moral. Aí a magia ganha um conteúdo ético e a ética
ganha um poder mágico. Tentar ter poder mágico, sem ser através de Deus, é
compactuar com o demônio, e isto é eticamente reprovável. Por outro lado,
qualquer desobediência feita a Deus, qualquer ato contra a moral passam tam-
bém a ter uma origem sobrenatural, pois seria obra do espírito maligno ou fruto
de sua influência (p. 55-56).

Sem sombra de dúvida, nessa acepção mágica e encantada da religião,
a crença no demônio ajuda o indivíduo a lidar com a culpa, a perdoar a si
próprio e a seus opressores, uma vez que se trata não de escolha individual,
mas de obra do demônio. O sentimento de vergonha pelos atos cometidos é
atenuado, posto que a responsabilidade não é sua e sim da possessão. O diabo
é o verdadeiro responsável.

Contudo, caberá ao indivíduo a responsabilidade de expulsar de si esse mal,
por meio da conversão e dos rituais de libertação. Embora não caiba ao sujeito a
origem e causa do mal (cabe ao demônio), este estará implicado, na medida em
que livrar-se do demônio é uma opção – logo, responsabilidade – sua.

São inúmeros os relatos de conversões que redundaram no abandono da
bebida, da violência, das drogas, da prostituição etc. Em suma, o convertido
apresenta-se como alguém que sofreu uma reforma moral – a radicalidade da
mudança é constatada por meio da modificação completa de comportamentos
que faziam parte de sua vida.

Se a fala do diabo é aquela que dá sentido ao sofrimento e que explicita
as razões do infortúnio, é na fala do crente, em sua busca por Jesus, que a
responsabilidade da mudança se encontra – pois Jesus cura absolutamente
tudo. Dos infortúnios mais banais, como atraso na menstruação, à inserção
no mercado de trabalho, a conversão cria um elo privilegiado de comunica-
ção direta com Deus, que é fortalecido pelas orações e pelo compromisso de
uma vida sem pecados.

Sartre, em sua peça Huis Clos, traduzida e representada no Brasil sob
o título de Entre quatro paredes, dizia que o “inferno são os outros”. Podería-
mos pensar que o Demônio é o outro, mais especificamente o outro lado que
existe em todos nós. Contudo, muitas vezes o que podemos observar é o
Demônio como tudo aquilo que não sou eu. O Demônio é simplesmente o
Outro, como veremos a seguir.
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A luta do Bem contra o Mal

 Acusar de demoníacas as crenças de outros povos para manter a or-
todoxia de uma fé é pratica que remonta ao Antigo Testamento. Tal como ocorre
com os cultos afro-brasileiros, e como já ocorria desde a Idade Média, sempre
que se buscou impor um saber ou uma fé, demonizou-se o Outro.

Nem todas as religiões adotaram o Espírito Maligno, o oponente de Deus, e seu
protótipo na vida do indivíduo até o presente permaneceu obscuro. Uma coisa,
porém, é certa: os deuses podem transformar-se em demônios maus quando novos
deuses os expulsam. Quando determinado povo foi conquistado por outro, seus
deuses caídos não raramente transformaram-se em demônios aos olhos dos con-
quistadores. O demônio mau da fé cristã – o diabo da Idade Média – foi, de acordo
com a mitologia cristã, ele próprio um anjo caído e de natureza semelhante a Deus
(Freud, 1923[1922], p. 110).

A teologia da guerra espiritual, que precede a evangelização, define como
demoníaco tudo aquilo que difere da própria igreja. E no mercado da conversão
espiritual, as religiões afro-brasileiras são alvo preferencial. Da mesma forma,
nem só os bandidos são perseguidos: o Diabo está em muitos lugares – nos
bailes funk, nos programas da Xuxa, nas drogas e nas outras religiões.

Para Freud, nos grupos humanos há sempre necessidade de se forma-
rem pequenos círculos para designar como inimigos quem fora deles estiver –
esta seria uma via de solução para a pulsão de destruição. A lógica do traço
identificatório diferencial regeria a aversão que se produz entre comunidades
vizinhas ou mesmo aparentadas – narcisismo das pequenas diferenças, como
Freud denominou em O mal-estar na civilização (1930[1929]).

Em Moisés e o monoteísmo (1939), nas reflexões sobre o anti-semitismo,
Freud assinala como a intolerância se manifesta muito mais no tocante às
pequenas diferenças do que nas divergências fundamentais – o ódio ao “quase
semelhante”. Neste caso, o ódio encontra seu objeto precisamente do campo
do próximo, do semelhante – o próximo que somos supostos de amar como
nos ensina o mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo.

Para C. Soller (apud Cevasco e Zafiropoulos, 2001), a intolerância pre-
sente no racismo não pode ser entendida apenas como um repúdio à diferença,
baseado na problemática da identificação: o racismo, segundo a autora, diz
respeito a algo no discurso que não é linguagem – quer dizer, o gozo.

Lacan, no texto sobre agressividade, retoma a proposição freudiana,
ressaltando que nessa “pequena diferença” articula-se tanto uma função
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simbólica, um traço que nos singulariza, quanto a miragem do narcisismo,
que acena com um horizonte de eliminação: ou eu ou o outro. Também se
jogam as diferenças entre identificação e identidade na subjetividade.

Em última instância, o ódio deve estar referido a uma economia do
gozo, segundo Lacan. O racismo é o ódio ao gozo do outro. É esta suposição
do Gozo do Outro – como privativo de meu próprio gozo – que institui o
Outro no lugar do estrangeiro, intruso, expropriador de meus bens, de meu
país ou de minha fé.

Um novo cenário então se desenha. Se antes as famílias pobres con-
viviam com a multiplicidade de crenças, uma nova intolerância religiosa,
desconhecida há algum tempo na população brasileira, começa a surgir.
Novos conflitos religiosos vão aparecendo, pessoas divididas entre lealda-
des e compromissos – agora excludentes – tornam-se psiquicamente pertur-
badas. Famílias, nas quais tradicionalmente conviviam umbandistas, crentes
e católicos, muitas vezes frequentando mais de um culto, dividem-se por
causa dessa luta. Todos buscando a posse exclusiva da verdade e do bem
religiosos (Zaluar, 1997, p. 29).

Em Psicologia das massas e análise do ego, Freud (1921) apontava que
era ocupando o lugar de ideal de ego das massas que o líder se constituía como
tal. É a partir desse lugar idealizado que se torna possível a formação de uma
fratria, de um coletivo, que em busca da aprovação deste pai, freqüentemente
tirânico e dominador, exclui todos que dela não participam.

Marcos Alvito (2001) aborda de forma muito clara esta questão, quan-
do fala de uma guerra espiritual, na qual as igrejas evangélicas estariam
criando barreiras na sociabilidade. Em debate recente, cita o caso, em Acari,
de evangélicos que não queriam jogar futebol com pais-de-santo porque
estes seriam do Diabo, ou seja, inimigos. Cita, também, o caso da mãe que
não deixa seus filhos brincarem nas festas de São Cosme e Damião porque
é evangélica.

Um exemplo, quase caricatural mas paradigmático, uma vez que aborda
tanto a questão da sociabilidade quanto a mobilização política, diz respeito ao
esgoto na Cidade de Deus. Enquanto o pastor acusava de corruptos os católi-
cos da Associação de Moradores, daí “não querer se misturar”, a crítica dos
católicos ao evangélico afirmava que “ele tinha merda passando em sua porta,
mas não queria se misturar” (Zaluar, 1997, p. 130).
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Para Zafiropoulos (1995), a compreensão do ódio, que enseja tanta
intolerância, e que se encontra na base da história humana, refere-se a dois
grandes mitos: um formulado na Bíblia, e o outro formulado por Freud em
Totem e tabu. O primeiro descreve o ódio assassino entre irmãos, diferencia-
dos pelo olhar do Deus-Pai Todo Poderoso; o mito freudiano fala do ódio
assassino dos irmãos frente a um Pai tirânico, usurpador de todos os bens e
de todas as mulheres.

Seja qual for a importância da possessão dos bens que esteja em jogo no
campo de enfrentamento social, o registro do genocídio só se desenvolve com-
pletamente na medida em que mobiliza o que há de mais sagrado na socializa-
ção do sujeito: o Nome do Pai, seu olhar aprovador e a lembrança angustiante
de uma ameaça de invasão do olhar maligno do Estrangeiro. Para ele, “parece
ser muito difícil dar conta das lógicas do genocídio (ou de purificação étnica)
sem convocar o “complexo paterno”– sobretudo em sua versão utilizada pelo
discurso religioso” (Cevasco e Zafiropoulos, 2001, p. 10).

Quando o outro entra em cena

Segundo Lacan, nenhuma teoria da história seria capaz de dar conta
de uma explicação para o ódio racista que ensejou a barbárie do holocausto.
Somente uma referência à tendencia humana de cultuar o que chamou de
“deuses obscuros” seria capaz de fornecer algum tipo de explicação.

A história está repleta de exemplos de desumanização e de desqualificação
do outro como semelhante. Para os que crêem que o nazismo nos deixou alguma
lição, citemos alguns exemplos mais recentes: o massacre em Ruanda, a guer-
ra da Bósnia e o estupro contínuo das mulheres muçulmanas.

A análise da violação das mulheres muçulmanas põe em evidência um
verdadeiro delírio acerca da paternidade. Pela primeira vez na história mili-
tar moderna, a violação foi usada como uma arma de guerra – um instru-
mento de “limpeza étnica”. Ao violar as mulheres, estariam, imaginaria-
mente, interrompendo o futuro da religião do Outro, ao privá-los de seus
filhos – como se o ideal religioso fosse transmitido geneticamente (Cevasco
e Zafiropoulos, 2001).

De acordo com os autores, a análise do que poderia ser o desejo do
violador denuncia o ódio, a paixão mortífera do narcisimo. Ao anexar-se, por
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meio da violação da Mãe, aos filhos da Outra religião, golpeia seu inimigo em
seu ponto mais íntimo – sua descendência. Mas retornemos ao Brasil.

A despeito de toda e qualquer intolerância religiosa, parece que o retorno
à religião e às moralidades absolutas está sendo uma das formas encontradas
pelas comunidades mais pobres para fazer face às precárias condições de vida
e de justiça em que se encontram.

A Bíblia e outros textos sagrados estão servindo, cada vez mais, como a
única referência e justificativa para a prática de quaisquer atos. Nessa dinâmica,
em nome de Deus e com o Seu beneplácito, todos os atos são sancionados.
Perigoso mecanismo este – é preciso lembrar que práticas religiosas funda-
mentalistas tendem a desqualificar a luta política em benefício da guerra
cósmica das forças do Bem contra o Mal.

O Jihad, aparentemente tão distante de nós, seria apenas um dos exem-
plos. A quem nele acredita é oferecido o paraíso imediato. “Sem julgamento,
segundo os critérios de sua própria religião, seu lugar na vida eterna está pré-
aprovado. Ao extremista religioso, incapaz de duvidar (incapacidade, aliás, de
qualquer extremista), a guerra santa se apresenta como um convite ao suicídio”
(Vilhena e Medeiros, 2001, p. 71).

Em termos psicanalíticos, falamos de regressão e cisão – não existem
territórios intermediários entre o seguro e o ameaçador, entre o bem e o mal –
apenas vida ou morte. Tudo baseado nas palavras dos textos sagrados.

De acordo com Alba Zaluar:

Se as pessoas não encontram nas esferas jurídicas e políticas as soluções para estes
problemas, o medo e o sentido de iminente colapso da ordem e da vida social as
fazem procurar na religião e na privacidade, mais próximas a elas, o refúgio familiar
e restrito para essa ameaçadora bola de neve. Neste processo, elas podem encontrar

uma nova prisão e um novo perigo de conflagração: o diabo identificado no próximo

(1997, p. 131 – grifo nosso).

Há um traço específico nas violências modernas, oriundo dos ideais
de igualdade, de individualismo e autonomia – a intolerância ao outro. Os
filhos desse social encontram-se perturbados, à procura desesperada de
uma referência que lhes dê um sentimento de pertencimento, de inclusão.
Como aponta Calligaris, sem a dimensão da filiação, exercer a própria sub-
jetividade é muito difícil, restando ao sujeito, muitas vezes, apenas um
destino de sofrimento e loucura (1991, p. 13).
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 O original trabalho de Vergne (2002) mostra como a história oficial tem
reservado um lugar de exclusão para as favelas e seus habitantes. Há um modo
predominante de olhar para a favela, mesmo dentro da academia: ela é violenta
e violentos são seus moradores. A favela aparece como um lugar, nas grandes
metrópoles brasileiras, onde a estranheza na relação com o outro surge de modo
insistente. O morador da favela é tido como perigoso, mesmo nos discursos que
falam sobre o respeito à diferença, ao reconhecimento da singularidade e à busca
de conhecer modos de vida diferentes. Por que isso ocorre?

Não sendo possível ignorar a favela, aprendemos a temê-la e a rejeitar
seus moradores, vistos como massa uniforme de um monstro subterrâneo pres-
tes a destruir nosso mundo “ordenado” e “coerente”. Construímos, assim, uma
realidade de uma única faceta, sem diferenças, nuanças ou contrastes. Ao
morador de favelas não é permitida uma voz que seja diferente do que deseja-
mos escutar; freqüentemente sua diferença é patologizada ou criminalizada.
O “exótico” substitui o lúdico e a criatividade.

O discurso da guerra contra o tráfico põe nas páginas policiais e nas
telas de televisão a imagem insistente do policial com o fuzil apontado em
direção ao morro. Os moradores são mostrados constantemente sem rosto.
Enquanto isso, as mortes diárias ocorridas em bairros pobres da cidade, por
ação do tráfico e da polícia, são ignoradas.

O Outro é sempre visto como ameaçador e, no tocante a essa população,
toda identidade é presumida e toda singularidade é previsível ou é negada.
Negros, trabalhadores pobres, desempregados, indigentes, loucos, mulheres,
homossexuais, criminosos, crianças, velhos, nordestinos, “paraíbas”, são fi-
xados em identidades coletivas, pré-visíveis, em que todo sentimento vira
lamento e onde toda experiência é carência.

É dentro desta perspectiva que encaramos a crescente busca pelas sei-
tas evangélicas de cunho mais popular. Por isso indagamos anteriormente
até que ponto a dimensão religiosa poderia ser adequada para pensar a polí-
tica. Além do espaço de sociabilidade oferecido, do reconhecimento e res-
peito obtido, podemos pensar o apelo a essas seitas como uma busca radical
de pertencimento para aqueles que se encontram no que denominamos de
subúrbios da cidadania.

As sociedades não são entidades em si mesmas. Pelo contrário, só existem
por meio dos indivíduos que as atualizam no exercício de suas vidas pessoais
– referimo-nos aos inúmeros e diferenciados discursos que circulam em uma
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dada cultura. Além disso, nenhuma cultura, por mais simples que seja, é um
todo coerente e indiferenciado, mas uma trama, uma teia, como chama Geertz
(1978), mais ou menos articulada de discursos freqüentemente contraditórios.

A questão da diferença não se coloca apenas entre culturas, mas no
interior de cada uma delas. O que promove a ilusão de unidade e coerência é
o fato de que toda a sociedade hierarquiza seus discursos, conferindo-lhes maior
ou menor legitimidade e elegendo aquele que irá reconhecer como o “discurso
da cultura/dominante”.

É disto que nos fala Bourdieu (1992) ao descrever as características do
jogo, ao representar uma situação de jogo, no qual os agentes, de posse dos
códigos vigentes e do capital simbólico de um determinado campo, estão aptos
a driblar e manipular as regras.

É preciso perceber nas dobras da cultura os diferentes “mecanismos de
resistência”, as “táticas de sobrevivência”, as manobras de negociação utili-
zadas por diferentes segmentos sociais em toda a sua dimensão criativa de
apropriação de determinados valores. Mais do que aceitação passiva, há uma
negociação por parte dos “dominados”, em que estes mecanismos relutantes
não pretendem confrontar o adversário, mas tapeá-lo, burlá-lo, trapacear em
um jogo que, de outra forma, estariam fadados a perder (Vilhena, 2002).

Convém relembrar que o sujeito só abdica de determinados lugares por-
que a cultura lhe oferece algo em troca – um lugar no mundo dos homens –,
uma possibilidade de criar projetos de vida, o direito de pertencer a um grupo
e de ter condições dignas de sobrevivência. Se o acordo que estaria implícito
para o ingresso do homem na cultura falha, ou se torna insuficiente, corre-se
o risco, dentre outras coisas, da re-instauração da Lei de Talião – olho por
olho, dente por dente –, das apatias, do fanatismo religioso, ou do sofrimento
doentio que exacerba aquilo que é próprio da dor de existir.

A verdadeira oposição ao amor não é o ódio, mas a indiferença. Indife-
rença e exclusão alimentam-se mutuamente, mantendo a impossibilidade de
laços sociais e a dificuldade de construção de um outro discurso.

O laço simbólico de que falávamos diz respeito ao que organiza nossas
relações; o que faz o reconhecimento do outro como semelhante e que permite
a vida em comunidade. Quando esse laço é rompido, ou não pode ser construído,
rapidamente aparecem as situações em que a relação passa a ser orientada pelo
domínio, pela força, e freqüentemente pela demonização do outro.
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Notas

1. O Pentecostalismo é o movimento religioso de origem americana, surgido em 1901, que
coloca a descida do Espírito Santo como central na sua doutrina, bem como as experiências
dos seguidores similares às dos apóstolos, afastando-se do protestantismo histórico ou
tradicional, do qual fazem parte, para dar exemplos bem conhecidos no Brasil, as igrejas
Anglicana, Luterana, Metodista, Batista, Presbiteriana. Escapa ao objetivo deste trabalho
uma análise aprofundada acerca da utilização do termo neo-pentecostal. Criticado por vá-
rios autores, e longe de obter um consenso, denominaremos neo-pentecostais os grupos
surgidos após 1970 e identificados, muitas vezes pejorativamente, como crentes (Vilhena e
Zamora, 2003).

2. O manuscrito de Emile La Boétie data do século XVI. No presente trabalho utilizaremos a
versão publicada em 1986, comentada por Marilena Chauí e Pierre Clastres.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The increasing search for evangelic churches, coming from low-class population is analyzed
within the Freudian framework. The strong presence of the Devil figures side by side with
the distinction of good and evil. It points out a moral dimension which differs from the
more traditional religions. The religious beliefs, as pointed out by Freud, are examined
taking into consideration a strong need for affiliation and social inclusion.
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