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CULTURA EVANGÉLICA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 
 

Alberto Pereira dos Santos1

 
 

Apresentação 

Este texto tem como objetivo analisar, na perspectiva da geografia crítica, a cultura 

evangélica no território brasileiro, bem como suas relações com a política, a economia e 

com a cultura brasileira no contexto do século XXI. 

Será que existe um plano estratégico articulado por ideólogos e lideranças das 

igrejas evangélicas com vistas a hegemonia religiosa e conquista do poder político no 

Brasil? Essa questão central constitui nossa hipótese para análise do objeto de pesquisa no 

campo da Geografia Política. Obviamente, este é um trabalho científico, por isso pretende 

ser isento de valores, isto é, trata-se de uma constatação de uma parte da realidade do 

espaço social brasileiro. Tanto está fundamentado em pesquisa empírica como em teorias 

que tratam do objeto pesquisado. 

Pelo menos desde 1994, início do mestrado em Geografia Humana na Universidade 

de São Paulo (USP), estamos analisando as religiões no território brasileiro. Temos como 

método de análise não uma vertente única, fechada, mas um certo pluralismo norteado a 

partir da perspectiva da geografia crítica, acrescido de uma certa dose de fenomenologia. 

Penso que algumas notas prévias devem ser registradas para esclarecer nosso 

ponto de vista e para que este trabalho seja inteligível. O primeiro alerta que faço ao 

(público) leitor é que ao nos referirmos ao termo “evangélico”, estamos utilizando-o de modo 

genérico, embora saibamos que existe uma certa diversidade nesse “campo religioso” como 

identificaremos mais adiante. O segundo ponto é que não compactuo, de modo “dogmático”, 

com a idéia de que a religião seja pura e simplesmente “o ópio do povo”, ou meramente 

sinônimo de opressão. Isso também não quer dizer, de maneira alguma, que estamos 

negando ou sepultando as contribuições de Karl Marx a respeito da religião. Estamos sim, 

sobretudo, buscando uma visão crítica da religião, mas pautada num diálogo pluralista com 

outros teóricos clássicos (Weber, Durkheim) e contemporâneos da sociologia da religião. 

Religião: Cultura ou Ideologia? 

Antes de refletir a respeito dessa questão, considero necessário colocar a religião no 

seu lugar, ou melhor, no espaço geográfico. 

                                                 
1 Doutorando em Geografia na Universidade de São Paulo, Mestre em Geografia Humana pela USP, 
Professor Titular de Geografia no Ensino Municipal de São Paulo. E-mail: Albertogeousp@aol.com 
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Toda e qualquer religião ocupa três dimensões do espaço: espaço territorial, espaço 

imagético e espaço mental. Na primeira dimensão, espaço territorial, a religião se 

territorializa em qualquer escala do território (municipal, estadual, nacional, mundial). Nessa 

dimensão localizamos os lugares sagrados, isto é, lugar de culto de cada religião: igreja 

(católica ou evangélica), templo (budista ou hindu), centro espírita (kardecista), salão do 

reino (testemunha de jeová), sinagoga (judaica), mesquita (islâmica), terreiro (candonblé ou 

umbanda). A segunda dimensão, espaço imagético, refere-se aos símbolos, imagens, livros 

sagrados e aos meios de comunicação (televisão, rádio, internet) que transmitem ou 

veiculam alguma mensagem ou significado religioso. A terceira dimensão, espaço mental, 

refere-se ao imaginário, à subjetividade, à transcendência, às filosofias ou doutrinas que 

ocupam a consciência e inconsciência da população crente.2

Voltando à questão – religião: cultura ou ideologia? – é preciso resgatar, embora 

resumidamente, os conceitos “cultura” e “ideologia” que, por sinal, tem sido definidos de 

maneiras diversas. 

Sabemos que o conceito de cultura tem origem nos trabalhos antropológicos 

pioneiros, nas etnografias, a partir de meados do século XIX.3 Cultura, portanto, é um 

conceito que abrange o conjunto complexo dos padrões de comportamento, conhecimento, 

idéias, costumes, valores, crenças, mitos, música e arte de modo geral. Por isso a ideologia, 

seja qual for a definição que lhe dermos, está inserida na cultura, é parte integrante dela. A 

cultura possibilita o sentimento de identidade e pertencimento a um determinado grupo, 

comunidade ou sociedade. Mas a cultura também tem a ver com lazer, com lúdico e com a 

transcendência do humano. 

O conceito de ideologia, por sua vez, traz problemas maiores de definição. Sabemos 

que o termo ideologia apareceu pela primeira vez em 1801, na França. Mas é muito 

difundido a visão marxista que entende ideologia basicamente como um conjunto de idéias 

elaborado como estratégia para dominação de uma classe sobre as outras na sociedade. 

Existe, porém, a concepção de Gramsci que considera ideologia como uma visão de mundo 

classista, não apenas da classe dominante, mas também de outras classes, tal como a 

ideologia operária ou a camponesa.4 Além dessas concepções, mais também fundamentado 

no pensamento crítico, existe a concepção de ideologia como contraponto de utopia, que 

concebe a sociedade como dois pólos ideológicos; de um lado, aquele pólo da sociedade 

que luta para manutenção da dominação e do estado de coisas e, de outro lado, o pólo que 

                                                 
2 SANTOS, Alberto P. Introdução à Geografia das Religiões. S. Paulo, GEOUSP (revista de pós-
graduação em geografia da USP), nº 11, 2002, pp.21-33. 
3 Cf. HELL, Victor. A idéia de cultura. S. Paulo, Martins Fontes, 1989. 
4 Cf. CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. S. Paulo, Brasiliense, 1980. 

 13605



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

tem o pensamento utópico, entendido como o novo, a criatividade, que busca renovar a 

sociedade. 5

Apontado essas breves considerações, é preciso esclarecer que cultura e ideologia 

caminham juntas, ou seja, não entendemos esses conceitos como contrários ou opostos 

entre si. Portanto, ao nosso ver, religião é cultura e ideologia ao mesmo tempo. Nesse 

sentido, a religião tanto pode ser alienação como libertação, dependendo de uma série de 

fatores históricos, políticos e sociais.6

A cultura evangélica 

Por cultura evangélica entende-se o conjunto de elementos que pertencem ao 

universo das igrejas evangélicas (históricas, pentecostais e neopentecostais), que 

historicamente se construiu lentamente desde a proclamação da república brasileira (1889), 

mas que se expandiu e popularizou-se vertiginosamente a partir da década de 1980. Essa 

cultura possui símbolos (bíblia, músicas, etc) e um modo de vida ou comportamento social, 

uma ética afinal, que são reconhecidos entre aqueles que produzem e consomem tal 

cultura. 

O Gospel, ou a música evangélica (rock, hap, hard core, samba, etc), da Igreja 

Renascer em Cristo, é um dos elementos mais expressivos da cultura evangélica de massa. 

Tal cultura se contrapõe à chamada cultura de massa “mundana”, engolindo-a lentamente 

numa dinâmica que se assemelha ao processo de fagocitose. Artistas evangélicos e 

jogadores de futebol, ícones da cultura de massa, atuam como modelos, ídolos para os 

jovens das classes média e populares se converterem à cultura evangélica, divulgada 

amplamente com todo o aparato dos meios de comunicação. 

Para Samuel Huntington, a expansão evangélica na América Latina é um fenômeno 

fascinante, uma vez que isso representa um facilitador do “credo americano” (individualismo, 

trabalho e protestantismo). A respeito do protestantismo no mundo, é importante destacar o 

proselitismo do sociólogo da religião Peter Berger “Há muito tempo eu argumento (e ainda 

não mudei de idéia) que o protestantismo evangélico, especialmente em sua versão 

pentecostal, é o mais importante movimento popular para servir de veículo para a 

globalização cultural.” 7 É importante destacar que esses dois autores americanos foram 

assessores de governo do presidente Richard Nixon; o primeiro, Huntington, foi estrategista 

                                                 
5 Cf. MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro, Zahar, 1968; e RICOEUR, P. Ideologia e 
utopia. Lisboa, Edições 70, 1991. 
6 A título de exemplo, a teologia da libertação difundida nas CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base) foi 
uma rica experiência histórica de lutas sociais pela democracia na sociedade brasileira nas décadas de 
1970-80. 
7 BERGER, Peter. & HUNTINGTON, Samuel. Muitas Globalizações. R.Janeiro, Record, 2004, pp.18.  

 13606 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

da Guerra do Vietnã em 1969 e Berger (protestante liberal e republicano) foi assessor de 

assuntos religiosos. 

De norte a sul e de leste a oeste do território nacional, parcela considerável da 

população brasileira tem uma nova identidade nacional, por assim dizer, a identidade 

evangélica. A população evangélica não se reconhece mais como apenas brasileiros, mas 

sim como evangélicos, como “povo de Deus”. Nessa cultura, facilmente se assimila a idéia 

de que a nação, o Estado brasileiro, necessita ser governado pelos representantes 

evangélicos (parlamentares, prefeitos e presidente). 

A cultura evangélica, que pretende ser hegemônica, talvez poderá vir a ser o último 

ingrediente, o fermento que faltava, para se consolidar plenamente o modelo norte-

americano no Brasil. Essa cultura é o substrato da economia capitalista. Ela serve como um 

cimento, a argamassa para o mercado evangélico. Nesse sentido, a cultura evangélica (em 

oposição à cultura católica e à secular), consolida progressivamente o “credo americano” ou 

os valores protestantes americanos na sociedade brasileira. 

A cultura religiosa relaciona-se muito bem com a economia. Em setembro de 2003, 

duas feiras – uma evangélica e outra católica – reuniram mais de 200 fabricantes do setor, 

em São Paulo. Esse mercado cresce 30% ao ano e desafia as crises econômicas. Os 

evangélicos já estão na terceira edição da feira voltada ao consumidor cristão. Em 2002 ela 

movimentou R$ 10 milhões. Os CDs de músicas religiosas já são mais procurados que os 

CDs sertanejos e de pagode, segundo uma pesquisa encomendada pela Associação 

Brasileira dos Produtores de Discos. E o gênero religioso, segundo a pesquisa, também é o 

menos pirateado. A música religiosa rende R$ 100 milhões por ano às gravadoras. Em 2003 

os produtos evangélicos renderam juntos R$ 1 bilhão. 

A relação entre a cultura evangélica e a economia foi objeto de análise na obra 

clássica “A ética protestante e o espírito de capitalismo” (1905) de Max Weber. Pelo 

contexto cultural deste século, com forte presença das religiões, tudo indica que o 

pensamento de Weber continua válido. Nas palavras de Peter Berger “Max Weber está vivo, 

vai bem e mora na Guatemala”8

No Brasil (e na América Latina) a expansão da cultura evangélica está fomentando 

uma nova identidade territorial – a identidade evangélica. O território é o palco sobre o qual 

ensaia-se e encena-se a peça teatral da cultura evangélica. No lugar do “sinal da cruz” do 

velho catolicismo, um dos códigos de identidade pentecostal é a saudação “paz do Senhor 

irmão”. 

                                                 
8 BERGER, P. A dessecularização do mundo: uma visão global. Rio de Janeiro, Revista Religião e 
Sociedade, vol. 21, nº 1, abril, 2001, pp. 9-23. 
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A cultura evangélica está presente em todo o território brasileiro. Mas é nos grandes 

centros urbanos que ela se exibe com vigor. Todos os anos a Igreja Renascer em Cristo 

(IRC) organiza a “Marcha para Jesus”, evento que reúne centenas de igrejas evangélicas de 

todo o estado de São Paulo. A 12ª Marcha aconteceu em junho de 2004, reunindo cerca 350 

mil pessoas, sobretudo jovens: surfistas de Cristo, metaleiros e skatistas de Cristo, punks de 

Cristo e até patricinhas de Cristo. Nas palavras da cantora Andréia Passos, integrante de 

um movimento hip hop gospel, “estamos vivendo uma revolução. O Brasil vai ser de Cristo 

porque Ele tem se manifestado na vida do jovem.”9

De fato essa marcha constitui-se numa grande massa que pode ser manobrada e 

influenciada para o voto em determinado grupo ou partido político. Nesse evento estava 

presente o deputado estadual Bispo Gê (PSDB), da IRC. O candidato à prefeitura de São 

Paulo, José Serra (PSDB) foi eleito prefeito, no segundo turno com 55% dos votos, em 

2004. 

Territorialidade Evangélica no Brasil 

No Brasil atual, os evangélicos estão em destaque na mídia (TV, rádio e imprensa). 

Assiste-se e ouve-se programas da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da 

Assembléia de Deus, as músicas gospel da Igreja Renascer em Cristo, etc. Mas como 

surgiu esse grande movimento religioso? Quais são suas características? O que pretendem 

os evangélicos? Como eles se organizam na sociedade? Essas e outras perguntas serão 

explicitadas neste trabalho. 

No ano 2000, segundo o IBGE, os evangélicos eram mais de 26 milhões. A 

população de evangélicos no Brasil cresceu significativamente, como podemos constatar na 

tabela a seguir.  

Crescimento da População Evangélica no Brasil – em % 
Ano 

 
1872 1890 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 

% - 1,00 2,61 3,35 4,03 5,17 6,62 9,1 15,4 
  Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1991, 2000. 

   

Em relação a distribuição da população evangélica nas regiões brasileiras, é 

importante destacar que a região nordeste possui o menor percentual de evangélico, 

10,26%, enquanto a região norte tem o maior percentual, 19,75%. Mas, interessante é que 

em relação aos estados brasileiros, Rondônia aparece em primeiro lugar com o maior 

percentual de evangélicos (27,19%) e o segundo maior percentual de população sem 

religião (12,70%). Isso também ocorre no Rio de Janeiro, onde os evangélicos 

                                                 
TP

9 Folha de São Paulo, 27/06/2004, p. C4. 
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representavam 21,98% e os sem religião 15,78% (o maior percentual desse segmento no 

Brasil). O que explicaria esse percentual sem religião nos estados mais evangélicos do 

país? Será que parcela dos sem religião já foi evangélico no passado? 

Veja, na tabela a seguir, a distribuição dos evangélicos no território brasileiro: 

   

Evangélicos no Brasil - por regiões geográficas - 2000 

Regiões Nº total % sobre 

população da 

região 

% sobre 

população 

evangélica total 

Norte 2.550.484 19,75 9,6 

Nordeste 4.903.939 10,26 18,8 

Centro-Oeste 2.195.666 18,86 8,5 

Sudeste 12.685.289 17,51 48,4 

Sul 3.849.564 15,33 14,7 

Total 26.184.942 - 100,00 

    Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2000. 

 Para compreender o grande movimento evangélico no espaço religioso brasileiro, é 

necessário distinguir a unidade e a diversidade históricas das igrejas evangélicas. Pode-se 

dizer que há uma certa unidade evangélica no que se refere à teologia, isto é, na crença e 

na pregação dos dogmas religiosos. Por outro lado, há uma certa diversidade evangélica no 

que se refere à prática ou aos cultos, isto é, na forma de agir e nos rituais. Contudo, 

levando-se em conta a origem histórica, as igrejas evangélicas podem ser agrupadas em 

três correntes: o protestantismo tradicional (ou histórico), o pentecostalismo e o 

neopentecostalismo. 

As Igrejas da Reforma Protestante 

 O protestantismo histórico é a corrente evangélica que abrange as igrejas formadas 

a partir da Reforma Protestante na Europa, no século XVI, tendo como principal fator 

histórico as teses de protesto de Martinho Lutero. O protestantismo nasceu, portanto, a 

partir de um movimento de separação da Igreja Católica. 

 Na época, a Igreja de Roma, sede do papa, vivia das contribuições (dízimos, 

indulgências, etc.) das demais Igrejas européias. Reis e governantes mais poderosos quase 

sempre protestavam contra a exploração da Igreja Romana. Contudo, o papa Leão X 

promulgou, em março de 1517, talvez a mais extravagante indulgência da história: quem 

contribuísse para a construção da nova basílica de São Pedro em Roma, teria o perdão de 

todos os pecados. 
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Nesse contexto, Lutero, que era monge agostiniano e professor de Teologia na 

Universidade de Wittenberg na Alemanha, não aceitando as arbitrariedades do papa, 

elaborou 95 teses de protesto contra as vendas das indulgências e as afixou na porta da 

Igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Uma das teses luteranas, 

considerou que a salvação – o instante em que, após a morte, os cristãos se libertam de 

todos os pecados e se encontram com Deus na eternidade – se dá unicamente pela fé, e 

não pela prática de boas obras, como admitia a doutrina católica. 

Se, por um lado, a reforma luterana contribuiu para uma nova postura de 

contestação contra o monopólio religioso da Igreja dominante da época – na medida em que 

a Bíblia foi traduzida para o idioma alemão e se popularizou –, por outro lado, Lutero 

também contribuiu para a formação de uma outra mentalidade de intolerância religiosa. Ou 

seja, em nome da pretensa purificação do cristianismo, Lutero chegou a defender até 

mesmo que a população matasse o papa e todo o clero católico, fosse à luta armada e 

lavasse as mãos no sangue dos clérigos católicos. O mesmo reformador também defendeu 

a morte dos camponeses que reivindicavam a reforma agrária e a igualdade de direitos. 

O movimento luterano cresceu, porém, o protesto de Lutero foi condenado pelo papa 

que o excomungou da Igreja Católica, em 1521. Apoiado pela Igreja da Alemanha, Lutero 

reafirmou as teses do seu protesto, dando origem ao que ficou denominado de reforma 

protestante, ou protestantismo luterano. Surgiu, assim, a Igreja Luterana que congregava, 

em 1999, cerca de 61 milhões de luteranos no mundo todo, segundo a Federação Luterana 

Mundial.  

   

Luteranos em alguns Países (em milhões). 
Alema

nha 

Suécia EUA Finlân

dia 

Dinam

arca 

Norue

ga 

Etiópi

a 

Tanzâ

nia 

Brasil África 

do Sul 

Hungri

a 

França Cana 

dá 

Argenti

na 

Total 

14,0 7,5 5,2 4,6 4,5 3,8 2,5 2,5 1,2 0,80 0,45 0,21 0,21 0,05 47,520 

Fonte: Federação Luterana Mundial e Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 1999. 

 O protestantismo rapidamente se expandiu por quase toda a Europa, adaptando-se 

aos interesses políticos das classes dominantes de cada país. Por isso, na Alemanha 

predominou o protestantismo luterano, na França estabeleceu-se o protestantismo calvinista 

e na Inglaterra a Igreja Anglicana. 

 No Brasil, o agrupamento protestante tradicional representa 31,4% do total da 

população evangélica. As principais igrejas tradicionais são: luterana, batista, presbiteriana e 

a metodista. Vejamos alguns dados do IBGE referente ao censo demográfico de 2000. 
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População das Igrejas Protestantes Tradicionais no Brasil – 2000 

Total de 

Evangélicos no 

Brasil 

 

Igreja Luterana

 

Igreja Batista 

Igreja 

Presbiteriana 

Outras 

(metodista, 

etc) 

26.184.941 

15,4% 

1.062.145 

4,05 % 

3.162.691 

12,07% 

981.064 

3,75% 

3.019.123 

11,53% 

  Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000. 

Embora os protestantes tradicionais representem 31,4% dos evangélicos no Brasil, eles se destacam 
principalmente no ramo educacional através de universidades como, por exemplo a UNIMESP (Universidade 
Metodista de São Paulo), Universidade Mackenzie Presbiteriana e vários colégios. No seguimento de ensino 
fundamental e médio a Igreja Batista, por exemplo, tem uma rede de setenta escolas. Mas, em 2002, os 
evangélicos em geral controlavam 934 instituições de ensino em vários níveis. 

 É importante destacar que as igrejas protestantes tradicionais no Brasil, também sofreram movimentos de 
dissidência. A partir da separação surgiram novas igrejas reformadas como, por exemplo, a igreja presbiteriana 
independente, igreja batista renovada, entre outras. 

As Igrejas Pentecostais e Neopentecostais 

 A palavra pentecostal vem do termo "pentecostes” que, segundo o Livro dos Atos, capítulo 2, na Bíblia, foi um 
evento marcado pela efusão do Espírito Santo. O pentecostalismo teve origem numa época de reavivamento do 
protestantismo nos Estados Unidos, no início do século XX. A partir da chegada de missionários norte-
americanos no Brasil, surgiram várias igrejas pentecostais: Congregação Cristã no Brasil (1910) na região sul do 
país, Assembléia de Deus (1914) na região norte e a Igreja do Evangelho Quadrangular (1951) em São Paulo. 

 A partir de 1950 o pentecostalismo no Brasil passou a ter lideranças nacionais. Das dissidências das primeiras 
igrejas pentecostais surgiram novos agrupamentos: Igreja Pentecostal Brasil para Cristo (1956), Igreja 
Pentecostal Deus é Amor (1961) entre outras. 

 Do ponto de vista sociológico os pentecostais mudaram. Segundo tese do sociólogo Ricardo Mariano, da 
Universidade de São Paulo (USP), na década de 1970 nasceu um novo pentecostalismo. Trata-se do 
neopentecostalismo que surgiu a partir de 1977 com a fundação da Igreja Universal do reino de Deus (IURD), 
pelo bispo Edir Macedo. 

 Enquanto, por um lado, o pentecostalismo prega a teologia da glossolalia, isto é, das línguas estranhas, do 
Espírito Santo e, especialmente, a pregação da negação do mundo e de uma certa rejeição pelas coisas 
mundanas, por outro lado, o neopentecostalismo prega a chamada teologia da prosperidade que estimula o fiel a 
procurar a prosperidade material, a busca pelo reino de Deus aqui na terra, como inversão de prioridade em lugar 
do reino no céu. 

  

População das Igrejas Pentecostal e Neopentecostal – 2000 

Pentecostais Neopentecostais 
Total de 

Evangélicos no 

Brasil 

Congregação 

Cristã 

no Brasil 

Assembléia 

de Deus 

Evangelho 
Quadrangular 

 

Outras 

(Deus é 

Amor, Brasil 

para Cristo, 

etc) 

Igreja 

Universal do 

Reino de 

Deus 

Outras 

(Renascer, 

Sara Nossa 

Terra, etc.) 

26.184.941 

15,4% 

2.489.113 

9,5% 

4.844.214 

18,5% 

1.318.805 

5,0% 

3.647.303 

13,9% 

2.101.887 

8,0% 

1.269.928 

4,8% 

  Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 De acordo com o Censo de 2000, o rebanho evangélico pentecostal concentrado-se nas camadas menos 
favorecidas da população brasileira: 11% são analfabetos, 68% possuem diploma de ensino fundamental, 33% 
recebem até dois salários míninos, 34% são pardos e 11% negros. Mas as classes médias, branca e mais culta, 
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também aceitam Jesus na visão da teologia evangélica, isto é, um Cristo mais próximo das aflições humanos e 
mais empreendedor. 

 Entre a população evangélica com maior poder aquisitivo, destacam-se alguns artistas, jogadores de futebol e 
empresários. Entre os evangélicos mais cultos destaca-se o seguimento dos professores de ensino fundamental e 
médio. Como exemplo, podemos notar a presença marcante de professoras evangélicas (da Assembléia de Deus 
e da Congregação Cristã), com saias longas e cabelos compridos, nas escolas públicas da periferia São Paulo. 
Mas há também professores evangélicos de outras igrejas com doutrinas mais liberais como a Quadrangular, 
Batista, entre outras. 

Entre as igrejas pentecostais, a Assembléia de Deus era a maior com mais de 4,8 milhões de fiéis, de acordo com 
o Censo Demográfico de 2000, e mais de 130 mil templos espalhados pelo território brasileiro (desde salas 
alugadas em cidades do sertão nordestino a enormes templos em São Paulo). Em todo lugar tem templos desta 
igreja. Nas palavras do seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, em entrevista à revista Veja, 
“Quando há um loteamento novo, não esperamos: chegamos na frente, compramos o terreno mais barato e assim 
que o pessoal chega já tem a igreja para freqüentar. Onde tem Coca-Cola, tem Assembléia de Deus.”10

 Mas as comunidades da Assembléia de Deus não são todas genuinamente iguais em termos de doutrinas e 
hierarquia. A estrutura de poder ou organização administrativa está dividida em vários ministérios. No Rio de 
Janeiro concentram-se os ministérios de Madureira e da Penha. Em São Paulo existem os ministérios do Belém, 
do Bom Retiro e do Parque do Carmo (na zona leste). Cada templo arrecada o seu dízimo e repassa 10% do total 
para o seu respectivo ministério. 

Dentre as igrejas neopentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é a maior, com filiais em mais de 
trinta países. Fundada em 1977, a IURD teve um crescimento extraordinário que possibilitou comprar a TV 
Record, em 1990. Contudo, o império da IURD já foi alvo de investigações da Polícia Federal fundamentadas 
em denúncias jurídicas. Apesar de vários processos terem sido abertos, até a conclusão deste trabalho, porém, a 
Justiça brasileira não havia decidido nada contra a igreja do bispo Edir Macedo. 

 Com alguma semelhança à IURD, a Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986, também já apareceu na mídia 
por motivos de denúncias de estelionato. Em maio de 2002, a Renascer foi matéria de capa da revista Época. Os 
fundadores da igreja, Estevam Hernandes – que se autodenomina apóstolo – e sua mulher, a bispa Sônia, 
apareceram na capa da revista, com o título “Os caloteiros da Fé”. Segundo a imprensa, o apóstolo e a bispa 
respondiam a 51 processos na Justiça, que somavam R$ 12 milhões. 

 Apesar das eventuais denúncias e escândalos financeiros envolvendo algumas igrejas, o movimento evangélico 
se destaca socialmente pelas obras assistenciais na recuperação de drogados, asilos, orfanatos, etc. Na 
recuperação de dependentes químicos (drogas e álcool) são 300 clínicas espalhadas pelo território brasileiro. 

 Em meio a todo esse crescimento dos evangélicos há, porém, uma intensa pregação de intolerância religiosa ou 
de uma espécie de “satanização” das demais religiões. Uma das práticas das igrejas evangélicas pentecostais e 
neopentecostais tem sido a pregação contra a tradição das imagens dos santos católicos, contra o kardecismo 
(doutrina fundada por Allan Kardec) e, mais agressivamente, contra as religiões afro-brasileiras (candomblé e 
umbanda). Nesse sentido, circulam nas livrarias evangélicas vários livros de pastores e bispos que atacam 
abertamente outras religiões. 

Os Evangélicos na política nacional 

 Desde a Proclamação da República, 1889, a população evangélica cresceu em números e também em 
participação na sociedade brasileira. Eles cresceram na música gospel, no esporte (Atletas de Cristo) e nas 
empresas (editoras bíblicas, canais de televisão, templos, escolas e até bancos evangélicos). Estimava-se, em 
2002, que o mercado religioso evangélico gerava cerca de 600 mil empregos diretos. Mas tudo indica que os 
evangélicos desejam mesmo crescer na política e conquistar a hegemonia religiosa e o poder “mundano”. Na 
semana Santa de 2002, cerca de 100 mil evangélicos de várias igrejas se reuniram na Praça do Papa, em Belo 
Horizonte, e gritaram o refrão “Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos um evangélico presidente do 
Brasil”.11

 Em inúmeras igrejas evangélicas tornou-se comum, em anos eleitorais, a apresentação e o apoio a pastores 
candidatos a cargos de vereadores, deputados, governadores e até presidente da república. O fato mais exemplar 
foi o caso do governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, eleito em 1998. 

 Os evangélicos sonham em eleger um candidato evangélico para a Presidência da República. Desde 1999, 
quando assumiu o governo do Rio, Garotinho acenou como um possível evangélico candidato a presidente. 

                                                 
10 Revista Veja, nº 1502, julho, 1997, pp.86-93 
11 Revista Veja, nº 1758, julho de 2002, pp.88-95. 
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Começou com a política de assistência social distribuindo o chamado cheque-cidadão, principalmente entre as 
igrejas evangélicas: em maio de 2000, das 270 igrejas cadastradas para receberem o cheque cidadão, 84% eram 
evangélicas. 

“A igreja evangélica Fé Para Todos, no bairro Del Castilho, zona norte do Rio, ficou lotada na noite de 
segunda-feira 15 de maio. Misturados aos fiéis, seguidores de várias religiões foram ao templo em busca de 
algo que nada tem a ver com alento espiritual: estavam ali somente para receber o Cheque-Cidadão. ‘Se Deus 
quiser, esse homem vai ser presidente. É uma injustiça se não votarem nele’, pregava Kátia Rodrigues, 34 anos, 
referindo-se ao governador Anthony Garotinho. O programa do governo estadual destina cheques mensais de 
R$ 100,00 para 27 mil famílias carentes. Quem escolhe os eleitores contemplados para ganhar o cheque são 
políticos, especialmente pastores das igrejas evangélicas, principal base eleitoral do governador e da vice-
governadora, Benedita da Silva, do PT. Das 270 igrejas credenciadas, 84% são evangélica “Garotinho está 
praticando o populismo messiânico’, criticou o deputado Chico Alencar, do PT.” (ISTOÉ/1599-24/5/2000, 
p.36). 

 Em junho de 2001, Garotinho acelerou na corrida presidencial, liderando o que chamou de “Marcha contra o 
apagão [crise no setor hidroelétrico] e pela CPI da Corrupção”, organizada por partidos de esquerda no centro do 
Rio. Nas eleições presidenciais em 2002, o candidato evangélico não foi eleito, mas ficou em terceiro lugar. O 
desejo de eleger um presidente evangélico, porém, permanece entre os fiéis. 

 Outro episódio político envolvendo o meio evangélico foi nas eleições presidenciais de 1989, quando o bispo 
Edir Macedo, da IURD, apelou para a exacerbada emoção na exibição religiosa em favor do candidato da direita, 
Fernando Collor de Mello. No auge na campanha para presidente, o bispo Macedo pregou, para cerca de 80 mil 
pessoas no estádio do Morumbi, que o Espírito Santo havia revelado para ele o nome do futuro presidente do 
Brasil. 

 O resultado daquele show religioso foi que mais de 90% dos evangélicos votaram em Collor de Mello. Assim, o 
voto dos evangélicos derrotou Lula que, segundo as lideranças das igrejas pentecostais, era o candidato da Igreja 
Católica. 

 Mas como a história é dialética, mutável, parcela considerável dos evangélicos mudou de opinião. A novidade 
nas eleições de 2002 foram os apoios e votos dos evangélicos no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do 
PT (Partido dos Trabalhadores). Mas os votos dos evangélicos ao presidente Lula não foram por acaso, mas sim 
resultado da aliança política entre o PT e o PL (Partido Liberal), partido com grande bancada de parlamentares 
evangélicos, principalmente da IURD. No Congresso Nacional, os evangélicos têm grande atuação e são 
conhecidos, entre os congressistas, por formar uma frente numerosa e de princípios rígidos. No período entre 
1982 e 2002, a cada eleição aumentou a representação política dos evangélicos, como mostra a tabela abaixo.  

Evangélicos no Congresso Nacional 

1982 1990 1998 2002 

12 23 51 60 

    Fonte: Site Louvornet.com 

 Pode-se considerar que o crescimento dos parlamentares evangélicos, a partir da década de 1980, foi um reflexo 
do crescimento da população evangélica no Brasil, que aumentou cinco vezes, percentualmente, saltando de 
3,3% em 1950 para 15,4% no ano 2000. 

A partir da análise da realidade seria possível pensar que, numa projeção para o futuro, os evangélicos poderiam 
conquistar a hegemonia no Brasil? Isso é possível, os fatos apontam para uma resposta positiva, uma vez que os 
evangélicos estão trabalhando para atingir essa meta. É importante registrar que o vice-presidente da República, 
o evangélico José de Alencar, do partido liberal, foi eleito em 2002, a partir da aliança política PT-PL. Algumas 
lideranças de igrejas sinalizam que o ano 2010 seria o prazo para elegerem um presidente evangélico. Esta é uma 
questão em aberto que somente a dialética história responderá. 

“Guerra Santa” eletrônica 

Na dinâmica do mercado religioso, para conquistar novos fiéis, novos territórios, as religiões utilizam-se de 
diferentes meios. Constata-se que ao longo do processo civilizatório os conflitos sangrentos entre religiões, as 
chamadas “guerras santas”, foram (e ainda são) marcas degradantes na história das religiões. 

Embora o processo civilizatório tenha ampliado os direitos humanos e sociais, a humanidade ainda não 
conquistou a civilização plena ou completa. Apesar da popularização da regra de ouro, a lei mosaica – “olho por 
olho, dente por dente” – ainda tem sido dissimulada na diplomacia de guerra. 
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Se no passado houve derramamento de sangue nos conflitos religiosos, no século XXI a “guerra santa” se 
processa (também) através de meios eletrônicos. A partir das extraordinárias revoluções técnico-científicas, a 
humanidade dispõe de equipamentos sofisticados, modernos. Os líderes religiosos, no Brasil, não aprovam mais 
o uso de espadas e de armas de fogo. Aprovam e utilizam, porém, os mais modernos equipamentos de 
comunicação para manterem seus fiéis em sintonia com suas teologias. 

Desde a década de 1950 a Igreja Católica utilizava o rádio para a transmissão de suas missas. Contudo, a 
eletronização do espaço das religiões foi se processando de forma lenta até o final da década de 1970. Com a 
popularização dos meios eletrônicos de comunicação, primeiro o rádio e depois a televisão, os líderes religiosos 
perceberam a excelente possibilidade de ampliar a divulgação de suas teologias aos mais distantes lugares do 
país (e do mundo). 

Nesse contexto, houve um episódio no espaço religioso brasileiro que foi significativo, podendo ser considerado 
como o marco histórico da “guerra santa eletrônica” no Brasil. No dia 12 de outubro de 1995, comemoração do 
dia de Nossa Senhora Aparecida, santa católica, o pastor Sérgio Von Helder, da Igreja Universal do Reino de 
Deus, no seu culto protestante eletrônico, transmitido pela Rede Record de Televisão, “chutou” a imagem da 
santa católica. 

No dia seguinte, todo o Brasil já sabia do ato de intolerância religiosa cometido pelo pastor protestante. A partir 
daí, interessada no índice de audiência, dos católicos e brasileiros em geral, a Rede Globo de Televisão 
transmitiu uma série de reportagens reprisando as cenas da violência do pastor à imagem da santa católica. Do 
outro lado, a TV Record (da Igreja Universal) saiu em defesa do ato cometido pelo seu pastor. Estes fatos 
configuraram uma verdadeira “guerra santa eletrônica” inédita na sociedade brasileira. 

O avanço da IURD nos meios de comunicação, a partir de 1988, estimulou o processo de corrida das igrejas em 
conquistar concessões de televisões e rádios. Nessa “guerra santa eletrônica” a IURD liderava com 18 emissoras 
geradoras de TV e 70 rádios e a Igreja Católica com três emissoras de TV e 181 rádios. Até 1999 o império das 
comunicações das igrejas constituía-se conforme o quadro abaixo: 

     

Rede de Comunicação Religiosa no Brasil - 1999 

 
Igrejas 

Unidades 

Igreja 

Católica 

Igreja 

Universal 

do Reino 

de Deus 

Igreja 

Assembléi
a 

de Deus 

Igreja 
Renascer 
em Cristo

Igreja 

Adventista

do 7º Dia 

Igreja 

Batista

Igreja do 
Evangelho 

Quadran- 
gular 

Vinde 

Evangé
-lica 

 

Total 

Rádios  181  70  12  06  21  100  04  - 394 

Emissora
s 

de TV  

 03  18   02  01  -  -  -  - 24 

TV via 

satélite 

 01  -  01  -  01  -  -  - 03 

TV paga 

Net 

 -  -  -  -  -  -  -  01 01 

Fonte: Folha de São Paulo, 10-08-1999.   

Mas as articulações políticas da bancada evangélica no Congresso Nacional priorizou a conquista, cada vez mais, 
de novas concessões de rádio e canais de televisão. Em 2002 eram mais de 300 emissoras de rádio e televisão, 
controladas pelos evangélicos Em 2004 esse número saltou para mais de 500, conforme dados do Ministério da 
Comunicação. 

Geopolítica das igrejas evangélicas no Brasil? 

O crescimento da população evangélica aponta para a afirmação de uma cultura e identidade evangélica no 
território brasileiro, nesse país que foi historicamente de tradição católica. Por sua vez a população católica 
decresce progressivamente: de 99,72%, (1872), para 73,8%, (2000), segundo dados do IBGE; os católicos 
praticantes, porém, correspondem a cerca de 40%, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Bispos 
Brasileiros (CNBB). Nesse processo, a cultura evangélica enraíza-se cada vez mais na sociedade brasileira. Para 
todas as classes sociais tem uma igreja evangélica com uma proposta diferenciada. A Sara Nossa Terra, por 
exemplo, é uma igreja evangélica para a classe média alta. 
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As igrejas evangélicas se proliferam no território brasileiro numa proporção muito maior que o crescimento 
natural da população. Existe uma mentalidade ou ideologia empresarial fundamentada na chamada teologia da 
prosperidade. Cada “empresa evangélica” trabalha com planejamento estratégico visando sempre o aumento do 
rebanho, das conversões, da abertura de novas igrejas, da eleição de novos parlamentares. 

 Retomamos a questão inicial que colocamos na apresentação desse trabalho. Será que existe um plano 
estratégico articulado por ideólogos e lideranças das igrejas evangélicas com vistas a hegemonia religiosa e 
conquista do poder político no Brasil? Ou, em outras palavras, existe uma geopolítica das igrejas evangélicas 
no Brasil? 

Essa questão exige uma análise mais profunda, uma vez que o Brasil é parte integrante no cenário geopolítico 
mundial. Mas, em primeiro lugar, cabe justificar por que estamos relacionando o conceito “geopolítica” com a 
questão religiosa nacional. 

  Segundo VESENTINI,12

  Ao contrário do que proclamou Yves Lacoste, para quem “a geopolítica é a 
verdadeira geografia”, a recente revalorização dos estudos geopolíticos vê esse(s) objeto(s) 
como uma problemática interdisciplinar. Tal como a questão ambiental, a problemática 
geopolítica não mais se identifica com uma única disciplina (...) e sim como um campo de 
estudos. (...) As novas geopolíticas, em especial após o final da guerra fria e da ameaça de um 
holocausto nuclear, relativizam (mas não omitem) a questão da guerra militar e enfatizam 
outras “guerras” ou conflitos: econômicos, sociais, culturais e até simbólicos (na mídia e na 
indústria cultural, por exemplo). Embora o nome “geopolítica” continue a ser utilizado, o 
enfoque atualmente é outro. As novas geopolíticas, não por coincidência surgidas na “era da 
globalização” e enfraquecimento (relativo) dos Estados nacionais, normalmente não são feitas 
“para o Estado” e tampouco o vêem como o único ator na política mundial. Novos atores ou 
sujeitos são levados em consideração, desde as civilizações ou grandes culturas até as ONG’s. 
(...) E novos campos de luta são agora vistos como importantes para a compreensão das 
relações de poder no espaço mundial, desde a questão ambiental (...) até as lutas pelos direitos 
das mulheres, de minorias étnico-nacionais, de grupos com diferentes orientações sexuais, de 
povos sem território reconhecido, de populações excluídas na sociedade global ou em 
sociedades nacionais etc. 

É nesse sentido, portanto, que relacionamos a geopolítica como as igrejas evangélicas no Brasil. Esboçaremos, 
introdutoriamente, alguns pontos nesse trabalho. 

A milenar Igreja Católica Apostólica Romana que comandou inúmeras monarquias na história da civilização 
ocidental, decretou o início de seu fim com a proclamação da infalibilidade papal, no Concílio Vaticano I, em 
1870. Esta velha igreja que surgiu no século IV, em 380, com o imperador romano Teodósio, desempenhou um 
papel geopolítico religioso sem precedente na história, considerando que sua organizaçào foi erguida numa 
estrutura de poder altamente hierarquizada e centralizadora. 

A Europa foi o palco territorial de grandes revoluções, inclusive das reformas religiosas. Com a Reforma 
protestante, a partir de 1517, o cristianismo, enquanto religião, cultura e ideologia, tomou novo rumo na história, 
porém, através de uma estrutura descentralizada em nível mundial, o que facilitou sua expansão. A perseguição 
religiosa na Inglaterra contribuiu para o despertar do desejo de fundação de uma “nova pátria”, que deveria ser 
alicerçada a partir da cultura protestante. Com a imigração dos puritanos protestantes para o continente 
americano, nasceram os Estados Unidos da América: um Estado-nação “destinado” a ser uma grande e poderosa 
potência, segundo a doutrina calvinista da predestinação. 

Sabemos que entre os países industrializados modernos, os EUA são o país mais religioso do planeta. Segundo 
Weber, a ética protestante foi uma base importante para o desenvolvimento do capitalismo no ocidente. Os 
valores religiosos nos EUA foram decisivos para a reeleição do presidente George Walker Bush, em novembro 
de 2004. 

Com o fim da guerra fria e do “bloco socialista” liderado pela antiga União Soviética, os EUA miraram o olhar 
geopolítico para um velho e novo “inimigo” a enfrentar: o islamismo. Pelo menos a tese do “Choque de 
civilizações” do cientista político Samuel Huntington13, inicialmente publicado como artigo em 1994, valoriza 
enfaticamente o papel das culturas e religiões na nova ordem geopolítica do século XXI. 

                                                 
12 VESENTINI, J. W.  Novas Geopolíticas. S. Paulo, Contexto, 2000, pp.11-12. 
13 HUNTINGTON, S. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. Rio de Janeiro, 
Objtiva, 1997. 
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Nesse contexto mundial, surgiu nos EUA, em 1998, um livro protestante que defende a idéia de que os cristãos 
protestante tem como missão evangelizar a chamada região da “Janela 10-40”, isto é, aquela região geográfica 
localizada entre os paralelos 10 e 40 graus de latitude norte, iniciando a partir da costa atlântica da África, 
passando pelo Oriente Médio, Índia, China e se estendendo até o extremo oriente na Coréia do Norte. Ou seja, 
essa região corresponde aos países nos quais predominam as religiões não-cristãs: islamismo, hinduismo, 
budismo e outras. Segundo essa ideologia, é necessário converter os “não cristãos” para que se cumpra a profecia 
apocalíptica do retorno de Jesus para fazer o “juízo final”. 

Mas afinal o que tem a ver as igrejas evangélicas brasileiras como esse contexto? Haveria alguma articulação 
entre os líderes evangélicos brasileiros e os norte-americanos? As palavras do sociólogo da religião Peter Berger 
nos ajuda esclarece essa questão: “Há muito tempo eu argumento (e ainda não mudei de idéia) que o 
protestantismo evangélico, especialmente em sua versão pentecostal, é o mais importante movimento popular a 
servir de veículo para a globalização cultural. Embora essa forma de protestantismo claramente tenha origem 
anglo-saxã (o pentecostalismo moderno surgiu nos Estados Unidos há aproximadamente cem anos), ela foi 
aculturada com sucesso onde quer que tenha penetrado.(...) Deve ser acrescentado a isso o fato de que os 
líderes desse movimento têm a consciência de que integram um movimento global, com crescentes contatos 
transnacionais entre eles e centros de evangelismo nos Estados Unidos.”14

Isso indica que existe uma articulação de ideólogos e lideranças protestantes com objetivo de globalizar a cultura 
evangélica. Mas ainda precisamos aprofundar a análise. Existem inúmeras igrejas no Brasil que desempenham a 
tarefa de evangelizar em outros países, são as chamadas “igrejas de missões”. Elas estão espalhadas por todo 
território brasileiro, das periferias dos grandes centros urbanos aos municípios interioranos. Portanto, a ideologia 
da “Janela 10-40” foi popularizada entre praticamente todas as pessoas que desempenham algum tipo de papel 
de liderança ou formadoras de opinião dentro das igrejas evangélicas.15

Mas se as igrejas evangélicas são descentralizadas, e sempre surge um protesto interno dando origem a outras 
novas igrejas, como conceber uma estratégia geopolítica de conversão do “Brasil católico” em evangélico e a 
conquista da hegemonia religiosa e política? 

Isso é fácil de entender, por exemplo, a partir da atuação da bancada evangélica no Congresso Nacional. Embora 
os deputados evangélicos sejam de igrejas diferentes, eles atuam em bloco conforme os interesses comuns, por 
exemplo, a questão da pesquisa com embriões no campo da genética, sobre a qual a bancada evangélica votou 
contra em 2004. Além disso, existe a possibilidade de formação de “cartéis evangélicos”, ou carterização das 
igrejas, conforme os interesses do mercado religioso. 

Segundo Berger, “a carterização, aqui como em qualquer situação competitiva de mercado, tem duas facetas: o 
número de unidades concorrentes é reduzido através de incorporações; e as unidades remanescentes organizam 
o mercado por meio de acordos mútuos. O ‘ecumenismo’, na situação contemporânea, é caracterizado por essas 
duas facetas. De qualquer forma, no que toca ao protestantismo, tem havido incorporações de Igrejas num ritmo 
crescente e negociações com vistas a futuras incorporações tem continuado. (...) A tendência é claramente 
oligopolística, com incorporações somente até o ponto em que são funcionais em termos de racionalizar a 
concorrência.”16

Considerações finais 

Como vimos nas palavras de Peter Berger, existe a pretensão da globalização cultural através do movimento 
evangélico, especialmente em sua versão pentecostal. A conversão ao evangelismo tem ocorrido em várias 
regiões do mundo: na China, na Coréia do Sul, nas Filipinas, no Pacífico Sul, na África sub-saariana e até na 
antiga Europa comunista. O ritmo de crescimento dos evangélicos no território brasileiro tem ocorrido com 
percentuais semelhantes em vários países da América Latina. No Uruguai e no Chile, por exemplo, os 
evangélicos correspondem a cerca de 13% da população absoluta de cada um desses países.17

Contudo, apesar do notável processo de “retorno do sagrado”, ou pelo menos da conversão ao protestantismo e a 
outras religiões, o que Berger chama de “dessecularização”, é preciso destacar que o processo de secularização 
continua. O percentual da população sem religião no Brasil, cresce exatamente nos estados onde cresce os 
evangélicos, como mostram os dados a seguir:  

                                                 
14 BERGER, P. & HUNTINGTON, S. (org). Muitas globalizações. Rio de Janeiro, Record, 2004, pp.18-
19. 
15 Quero registar aqui que inicialmente tomei conhecimento da ideologia da “Janela 10-40”, no começo 
de 1999, através de alunos evangélicos em escola pública onde leciono. A partir daí passei a 
investigar o objeto. 
16 BERGER, P. O Dossel Sagrado. S. Paulo, Paulus, 1985, pp.155. 
17 ORO, Ari P. & STEIL, Carlos Alberto (org). Globalização e Religião. Petrópolis, Vozes, 1999. 
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Estados com maior percentual de Evangélicos e de “Sem religião” (%) 

 
Evangélicos Sem Religião Estados 

1991 2000 1991 2000 

Rondônia 20,6 27,2 6,92 (2)* 12,7 

Espírito Santo 17,2 24,96 6,03 (3) 9,6 

Rio de Janeiro 12,1 21,98 13,74 (1) 15,76 

Goiás 11,3 19,96 5,16 (7) 7,9 

Rio Grande do Sul 10,8 14,30 2,92 (17) 4,7 

Média Nacional 8,56  15,41 4,73 7,3 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1991, 2000. 

*O número entre parênteses indica a colocação do Estado no ranking dos “sem religião”. 

Esses dados precisam ser analisados com cuidado. Há, porém, pesquisas que indicaram que parcela considerável 
dos “sem religião” derivaram da população evangélica histórica (6%) e pentecostal (8%).18 De qualquer modo, 
este fato demonstra que a história é dialética. Em matéria de religião a situação também é dinâmica e mutável. 

Para concluir, provisoriamente, este trabalho introdutório a respeito da cultura evangélica no território brasileiro, 
quero destacar as seguintes palavras de Weber: “O homem moderno, mesmo com a melhor das vontades, 
costuma ser incapaz de atribuir às idéias religiosas a importância que merecem em relação à cultura e ao 
caráter nacional.” 19

Uma última questão: para quer serve religião? Religião tanto pode ser alienação como libertação. Concebendo-a 
como cultura e ao mesmo tempo ideologia, acredito que, para além do aspecto da transcendência, religião 
também serve para projetar um mundo novo. Desejo que prevalece nas religiões o caráter de libertação da 
exploração do homem sobre o homem, uma religiosidade que estimule a luta por mais justiça social e pelo 
aperfeiçoamento da democracia como um valor universal. 

Meu intuito ao escrever este trabalho não foi subordinar qualquer outro ponto de vista em relação à análise da 
realidade nacional brasileira, mas, antes de tudo, contribuir para o enriquecimento do pluralismo de idéias e da 
pesquisa acadêmica em geografia humana. Quero ainda destacar o espírito de tolerância religiosa que nos move 
no estudo das religiões no espaço geográfico. Defendo a necessidade de construção permanente do diálogo inter-
religioso. É preciso lutar pela liberdade de consciência e se preservar do dogmatismo e do perigoso 
fundamentalismo que provoca a violência em “nome de Deus”. 

 

                                                 
18 PIERUCCI, A F. & PRANDI. A realidade social das religiões no Brasil. S. Paulo, Hucitec, 1996:263-4 
19 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. S. Paulo, Martin Claret, 2004, pp.136.  
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