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Leonardo Boff: “Santidade, qual é a melhor religião?” 

Dalai- Lama: “A melhor religião é aquela que te faz melhor” 

Leonardo Boff: “O que me faz melhor?” 

Dalai-Lama: “Aquilo que te faz mais 

compassivo (...) aquilo que te faz mais 

sensível, mais desapegado, mais amoroso, 

mais humanitário, mais responsável... 

A religião que conseguir fazer isso de ti é a 

melhor religião” 
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Campos-Brustelo, T. N. Participação religiosa e relacionamentos 
afetivo-sexuais de adolescentes evangélicos. 2003. 255p. Dissertação de 
Mestrado – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
 
Participamos de diferentes comunidades de discursos em nossa vida 
cotidiana, os quais se fazem presente nos processos dialógicos de 
significação de nossas vivências. Neste contexto, o presente trabalho 
objetivou compreender 1) quais os sentidos que os jovens que freqüentam 
a comunidade de discurso da Assembléia de Deus (AD) e da Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD) dão para as suas participações nas 
respectivas igrejas, procurando identificar seus núcleos; 2) como, a partir 
dos sentidos de suas participações religiosas, estes adolescentes estão 
construindo suas autonarrativas e 3) a construção dos sentidos dados aos 
relacionamentos afetivo-sexuais (ficar, namorar, ter relações sexuais antes 
do casamento) por jovens da AD e da IURD. Para tal, tendo o 
construcionismo social como quadro de referência teórica, entrevistamos 
24 adolescentes, com idade entre 13 e 18 anos, ambos os sexos, 11 
membros da AD e 13 da IURD. Os resultados mostraram que os sentidos 
dados a participação religiosa pelos entrevistados são: ter um espaço de 
sociabilidade, ter um status diferenciado dos demais jovens (busca de auto 
imagem positiva), ter projetos de vida realizáveis, realizar ações que 
beneficiam o outro e saber que caminho percorrer na busca da felicidade. 
São estes aspectos que os jovens buscam com suas participações religiosas e 
que os levam a construírem autonarrativas progressivas e estáveis, após o 
ingresso na igreja. Em relação aos relacionamentos afetivo-sexuais, 
percebeu-se que enquanto o adolescente da AD dialoga com diferentes 
comunidades de discurso, construindo um posicionamento próprio frente 
ao ficar e ao namorar, o adolescente da IURD dialoga basicamente com os 
repertórios interpretativos e vozes dessa igreja, parecendo não haver um 
espaço de reflexão e análise. Tais resultados nos levam a questionar a 
ausência de políticas públicas e de locais institucionais que ofereçam aos 
jovens espaços para a reflexão sobre suas vidas. Espaços que sejam 
ocupados pro profissionais críticos que ao utilizarem seus instrumentais 
possam proporcionar ressignificações e mudanças nas narrativas destes 
jovens. 
 
 
Palavras-chave:  1. participação religiosa      2. relacionamentos afetivo-

sexuais (ficar, namorar, ter relações sexuais)  
      3. adolescentes                4. práticas discursivas 
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Abstract 
 

Campos-Brustelo, T. N. Religions Participation and sexual-affective 
relationships for pentecostal adolescents. 2003. 255 p. Dissertação de 
Mestrado – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
In our  daily lives we  take part in different  discourse communities, which 
are present  in the dialogical processes that  shape the meaning of   our  life   
experiences.    Accordingly,  this   work  aimed   at understanding 1) the 
meanings attributed to their church experience by youths who participate  
in the discourse community of  the Assembly of  God (AG)  and the 
Universal Church of  the Kingdom of God  (UCKG); 2) how these  
adolescents are building their own  selfnarratives from the meanings  of 
their  religious  participation; 3)  the construction  of meanings  attributed   
by  these  youths   to  their  sexual-affective relationships  (casual, serious 
dating, pre-marital  sex). In  order to attain  these   goals,  and  having  the   
social  constructionism  as theoretical framework, 24 adolescents  of both 
genders, between 13 and 18 years  old, were interviewed;  11 of these  were 
AG members  and 13 were   UCKG's.  Results   showed  that   the  
meanings   of  religious participation of those interviewed were:  a way to 
have a social life; a way to attain a differentiated social status (as positive 
self-image reinforcement); a possibility to  have fulfilling life projects; a way 
of practicing  good deeds; and to  be able to distinguish  the path to 
happiness  in  life.  These  are  the  youths'  aspirations  in  their religious 
lives  and which direct them towards  progressive and stable selfnarratives   
after  joining  their   churches.  With   respect  to sexual-affective  
relationships,  it   was  observed  that,  while  AG adolescent  interact with  
different  discourse communities,  thereby building his  own opinions about 
dating, the  UCKG youth basically restricts his interpretations to  those put 
forward by the church, without the possibility of having  a space for 
reflexion and analysis. The  aforementioned  results  brought  to  light  the  
argument about the absence of public politics and institutions who offer 
the adolescents spaces for reflexion about their lives. Spaces where critical 
professional utilize successfully their  techniques in order  to  provide new  
meanings  and  ways to change   these  youths' narratives. 
 
Keywords: 1. religious participation    2.sexual-affective relationships 

        3. adolescents                   4. discursive practices   
 

 
 



 12 

 
 
 
 

 Apresentação 
 

 

 

 Na sociedade atual, as pessoas participam de diferentes grupos que 

compartilham entre seus membros pensamentos, idéias e/ou objetivos 

comuns. Isto é, pertencem a várias comunidades de discursos. 

 Considera-se uma comunidade de discurso um grupo de pessoas 

com interesses suficientemente semelhantes para utilizarem o mesmo 

vocabulário de palavras e conceitos, cujos significados são aceitos por todos 

e trazidos à tona por eles - os sujeitos do discurso. Isto é, um grupo de 

pessoas “que falam a mesma linguagem” (Little et al., 2003). 

 Cada um de nós pode pertencer a muitas e diferentes comunidades 

de discursos, por exemplo religiões ou igrejas, profissões, organizações 

políticas, afiliações esportivas, grupos familiares, entre outros (Little et al., 

2003). 

Neste contexto, as religiões configuram-se enquanto comunidades de 

discursos que possibilitam diversos posicionamentos1 das pessoas em suas 

                                                
1 A teoria do posicionamento foi elaborada por Davies e Harré para reportarem-se ao processo 
discursivo no qual os selves  são situados numa conversação, onde o locutor posiciona-se e posiciona 
o outro, numa relação constantemente negociada (Pinheiro, 1999).  
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diferentes esferas da vida, ou seja, em suas múltiplas experiências 

cotidianas.  

Spink e Medrado (1999) acreditam que a religião (juntamente com 

outros domínios do saber, tais como: a ciência, conhecimentos e tradições 

do senso comum) faz parte do tempo longo do contexto discursivo, o qual 

antecede a vivência da pessoa, mas se faz presente nela por meio da 

reprodução social. Desta forma, a religião disponibiliza repertórios que são 

moldados pelas contingências sociais da época, constituindo-se como vozes 

que podem povoar nosso tempo vivido (experiências da pessoa no curso da 

sua história pessoal) e nosso tempo curto (interações sociais face-a-face). 

Torna-se importante, então, entender o que é considerada uma 

religião, bem como a presença dela em nossa sociedade. 

Becker (2001) define religião como um sistema de crenças unidas 

pela aceitação do poder supra-humano ou divino. Já Peterson (2001), 

compreendendo a complexidade e diversidade da área e, portanto, as 

dificuldades de definição, propõe a compreensão das religiões como visões 

de mundo que orientam comunidades e indivíduos na tomada de decisões e 

ações, as quais baseiam-se nas normas e padrões de comportamento de 

cada religião. Essas visões de mundo, segundo o autor, são interpretações 

do mundo que se expressam através de crenças, de narrativas e de 

símbolos. 
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As religiões são construções sociais e, portanto, temporais, cujas 

manifestações e  significações2 têm mudado ao longo do tempo. Entre as 

mudanças possíveis, Caliman (1998), aponta para o fato  de que acreditava-

se que as luzes da razão moderna e o avanço do progresso científico iriam 

apagar a religião tradicional do mundo. Essa idéia de que a modernização 

levaria necessariamente a um declínio da religião na sociedade e na 

mentalidade das pessoas ficou conhecida como “teoria da secularização” na 

década de 50 e 60, embora a idéia central já existisse desde o Iluminismo 

(Berger, 2001). 

No entanto, a religião continua presente no mundo atual, de forma 

que o universo científico tem procurado compreender tal aspecto. Machado 

(1996) ressalta que há uma divisão entre os pesquisadores em três grandes 

grupos na proposição da explicação deste aspecto, a saber: 1) formulação de 

um novo paradigma; 2) deslocamento do modelo do declínio das religiões 

para o das mudanças nas religiões e 3) manutenção da teoria da 

secularização, mas enfatizando que os efeitos do processo de racionalização 

foram superestimados.  

Os teóricos que propuseram um novo paradigma são norte-

americanos e acreditam que não se pode transpor o modelo europeu de 

                                                
2 Significado refere-se a idéia de que eventos e objetos recebem significância pelos discursos nos 
quais aparece. O termo significação, dentro da psicologia narrativa,  indica a função ativa do 
significado na interação entre uma pessoa e o contexto, de modo a definir a subjetividade daquela 
pessoa na situação e o seu posicionamento em relação a certo discursos implícitos nesta subjetividade 
(Harré e Gillet, 1999). 
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declínio das instituições religiosas para os EUA, uma vez que, 

diferentemente da Europa, nos Estados Unidos não havia uma situação de 

monopólio, mas um mercado aberto de competitividade religiosa, no qual a 

interferência do Estado era mínima e as possibilidades de adaptação a uma 

sociedade em constante mudanças eram altas. Eles acreditam na necessidade 

de um paradigma que considere tais fatores (Machado, 1996).  

Já o segundo grupo acredita na necessidade de revisão das hipóteses 

constitutivas da teoria da secularização, tais como: as tendências de 

racionalização, diferenciação institucional, privatização e subjetivação da 

religião, pois tais vetores trariam mudanças às religiões, mas não 

necessariamente declínio das mesmas. Para o terceiro grupo, que não nega a 

teoria da secularização, os movimentos de revitalização religiosa são reações 

à modernização (Machado, 1996). Parece claro que, pela própria proposta 

do primeiro grupo, o diálogo fica mais fácil entre o segundo e o terceiro 

grupo, estabelecendo diversas interfaces.  

Entre os teóricos que não negam totalmente a teoria da secularização 

está Peter Berger. Este autor, em 2001, argumentou que a contra-

secularização é um fenômeno tão importante quanto a secularização. Para 

ele, segundo Mariz (2001b), a secularização e a contra-secularização são 

frutos da relação dialética entre religião e modernidade. Esta autora ressalta 

que a postura de Berger não é a de negar a secularização em si, mas a sua 

visão simples e mecânica, isto é, a crença de que a secularização gera o 

declínio da religião como um todo, tanto no nível individual como social. 
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Para Berger (2001), a modernidade abala as certezas com as quais as 

pessoas têm convivido ao longo da história, criando uma situação 

desconfortável para muitos. Neste contexto, as promessas, bem como o 

conforto, oferecidos pelos movimentos religiosos (entre outros) tornam-se 

atraentes.  Percebe-se novamente, então, o significado que a religião pode 

assumir na vida das pessoas no mundo atual. 

 Na verdade, Berger (2001) afirma a existência de um impulso 

religioso, de modo que o lugar da religião na experiência humana é 

continuo ao longo da história do homem, de tal maneira que o mais 

importante é explicar a sua ausência e não a sua existência. 

 No grupo onde a religião se faz presente, tem-se aqueles que nunca 

se secularizaram e aqueles onde houve a ressurgência da religião, processo 

denominado pelo autor supracitado de dessecularização. A dessecularização 

é fruto da modernidade, prometendo segurança aos fiéis, conforme 

anteriormente exposto. Ela pode ser percebida nos grupos islâmicos. Para 

Mariz (2001), ela também pode ser percebida no caso de pessoas seculares 

ocidentais, por exemplo intelectuais, que aderiram às religiosidades 

orientais. A autora destaca ainda que, no Brasil, o termo dessecularização 

não pode ser aplicado aos pentecostais, uma vez que ela não considera que 

esse setor social tenha um dia se secularizado. 
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 Quanto ao grupo no qual a religião parece não existir, Berger aponta 

a Europa Ocidental, onde há uma “euro-cultura massivamente secular”  (p.16). 

Apesar disso, o autor cita a existência de estudos que têm questionado esse 

termo também para essa população e que têm proposto que a religião 

mudou de lugar institucional, ou seja, haveria um distanciamento em 

relação à instituição religiosa e não em relação ao vivenciamento religioso. 

 Além disso, Berger (2001) destaca  uma “subcultura internacional 

composta por pessoas de educação superior no modelo ocidental” (p.16), onde também 

a secularização se faz presente e a religião ausente. Ao considerar que esse 

grupo é a elite que influencia muitas pessoas que não são da elite, através do 

sistema educacional, dos meios de comunicação de massa e sistemas legais, 

o autor analisa que esses movimentos mais fundamentalistas acabam sendo 

movimentos de protesto e resistência contra a elite secular. Neste sentido, 

Mariz (2001) salienta que a religião desempenha um papel na luta 

empreendida por grupos hierarquicamente desprivilegiados pelo seu 

reconhecimento e na sua reelaboração de novas identidades. 

Libânio (1998) reconhecendo a pluralidade da pós-modernidade, 

percebeu  três formas de expressão da mesma em sua relação com o 

fenômeno religioso.  Nessas expressões, ele distinguiu algumas funções/ 

papéis da religião, o que eu entendo como alguns possíveis significados que 

a religião pode ter em determinados momentos da vida de uma pessoa. 
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 Neste contexto, o autor supracitado aponta que numa expressão 

decepcionada e cética da pós-modernidade, a religião pode assumir a 

função de animar as pessoas terapeuticamente, isto é, ela se transforma 

numa “ilha de fantasia” (p.67), onde a pessoa pode viver aquilo que o sistema 

não oferece, sem precisar combatê-lo ou modificá-lo. Para o autor, a pessoa 

vive a religião da mesma forma que ela vai ao clube, ou seja, um momento 

terapêutico após a semana repleta de trabalho. Além disso, a religião 

também exerce o papel escapista, já que oferece segurança e paz num 

mundo incerto que gera muitas angústias quanto ao futuro. O 

pentecostalismo e outros movimentos religiosos recentes, para o autor, 

teriam essas funções (significados). 

 Já numa pós-modernidade que Libânio (1998) denomina como 

festiva (glória do neoliberalismo e a festa da minoria rica), a religião assume 

o papel de integradora da ordem social, isto é, uma religião 

neoconservadora que deve recuperar a solidez do sistema moral que 

constitui o “espírito do capitalismo democrático” (p.66), garantindo a manutenção 

do sistema econômico nas gerações futuras. Além disso, nessa pós-

modernidade vitoriosa, a religião também pode ter a função de 

complementaridade do clima de felicidade; expressão da euforia de uma 

vida rica materialmente. 
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 E por fim, o autor citado denomina a última forma de expressão da 

pós-modernidade de crítica, já que é uma “reação-protesto contra o tipo de 

desenvolvimento que o Ocidente assumiu” (p.68). Isto é, ela critica o 

progresso científico-tecnológico, com a sua  perda do lado emocional e 

subjetivo. 

 Dentro desta vertente da sociedade pós-moderna, Libânio (1998) 

coloca o movimento carismático e o neopentecostalismo, uma vez que eles 

reagem ao sistema vigente de descrença e ausência de espiritualidade, 

procurando resgatar o lado emocional e místico. Com isso, muitas vezes, as 

pessoas conseguem redescobrir a  dignidade dentro desses movimentos, o 

que acaba sendo uma correção do nosso sistema desumano. Porém, 

paradoxalmente, esses movimentos também têm uma face terapêutica que 

evita conflitos com o sistema, o que já foi exposto, aliado ao fato de 

difundir a postura consumista de produtos religiosos (Libânio, 1998). 

Percebemos, então, que esses autores enfocam a presença da religião 

em nossa sociedade, salientando que ela pode assumir diferentes 

significados para as pessoas. Minha prática profissional também me 

mostrava que a participação religiosa estava presente na vida de alguns 

adolescentes pentecostais.  

Se por um lado eu percebia a participação religiosa destes jovens, por 

outro eu presenciava uma série de críticas a essas religiões pela literatura 
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científica, pela mídia e pelas pessoas do meu convívio. Intrigava-me o fato 

de fazer sentido para mim todas aquelas críticas a essas religiões, ao passo 

que os adolescentes com os quais eu trabalhava referiam-se a ela de forma 

positiva. Comecei, portanto, a interessar-me por compreender o que  levava 

esses jovens para as igrejas, ou seja, o que eles estavam encontrando lá. 

Tentando olhar mais criticamente para o cotidiano daqueles jovens, 

fui percebendo que a religião era uma das vozes presentes e, muitas vezes, 

conflitantes, na construção dos significados das experiências deles. O 

diálogo com essas vozes ocorria de diferentes formas. 

Assim, em minha experiência profissional com adolescentes da 

periferia de Ribeirão Preto, percebi, por exemplo, que algumas jovens 

relatavam não freqüentar boates, uma vez que a religião não permitia 

dançar. Essas mesmas adolescentes, num momento posterior, relatavam ter 

ido à boate e, em outros momentos, como festas comemorativas da 

instituição que freqüentavam, dançavam juntamente com outras meninas, 

embora ainda fossem adeptas da mesma religião. Outro exemplo que me 

parece significativo é o relato de que, embora sua religião não permitisse, 

algumas garotas namoravam rapazes de outras religiões. Essa dissociação 

entre discurso religioso e a prática de seus adeptos, que já havia sido 

apontada na literatura por Barbosa (1999), nos mostra o confronto entre as 
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diferentes vozes que se fazem presentes nas experiências dos jovens, e que 

os levam a se posicionarem de diversas maneiras. 

 Por outro lado, também notei que outros jovens seguiam fielmente a 

doutrina da igreja e viviam a religião de forma muito intensa, sendo esta 

realmente algo muito significativo, já que direcionavam a maior parte de seu 

tempo e energia para as participações nos eventos das igrejas. Outros 

jovens seguiam as normas da igreja e não permitiam a construção de um 

espaço de diálogo para reflexão e possíveis re-significações.    

 Além disso, eu já havia ficado impressionada, quando desenvolvia 

pesquisa e intervenção na FEBEM- RP, com os relatos de diversos jovens 

sobre os pactos feitos com o demônio. Em contraste com isso, podíamos 

ver, em diversos dormitórios, os desenhos de Jesus nas paredes e as bíblias 

em cima de seus colchões. Tudo isso me mostrava que a religião não 

parecia ser algo superficial, mas sim muito presente no cotidiano dos 

adolescentes, gerando uma pluralidade de posicionamentos frente a ela. 

 Estas percepções suscitaram em mim diversas indagações: Como 

esses jovens dialogam com as diferentes vozes que se fazem presente nas 

suas interações cotidianas? Como esses jovens elaboram o confronto das 

diferentes vozes produzindo sentidos para as suas participações religiosas? 

Será que para esses jovens neopentecostais a religião tem esses papéis 

apontados aqui? Quais os diferentes posicionamentos que esses jovens 
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estariam assumindo diante desses papéis da religião? Como os jovens 

significam seus relacionamentos afetivo-sexuais? Quais são os sentidos que 

os jovens experienciam em suas participações religiosas e que os levam a 

continuar participando?  

 Tais questionamentos levaram me a realização da presente pesquisa, 

buscando a compreensão do processo de construção de sentidos de 

algumas práticas cotidianas dos jovens pentecostais. Compreender como as 

pessoas que possuem uma afiliação religiosa (de modo que os discursos 

religiosos se tornam vozes para ela) estão construindo suas experiências 

cotidianas tornou-se objeto de estudo e um objetivo científico inquietante 

para mim.  

Essa pesquisa foi construída e elaborada com base no nosso 

referencial teórico, nas nossas concepções sobre adolescência e na nossa 

área de atuação e intervenção. Desta forma, é preciso conhecer nossos 

posicionamentos frente a estes pontos, a fim de compreender a elaboração 

e desenvolvimento do presente trabalho. 



 
 
 
 
 
 
 

 Cap 01: Com quem dialogamos nesta pesquisa? 
 

 

 Atualmente, o pesquisador encontra um número enorme de 

comunidades de discursos com as quais pode dialogar e, assim, construir e 

desenvolver sua investigação. Diante da diversidade de abordagens, vemos 

como importante nosso posicionamento na elaboração e condução desta 

pesquisa, mostrando claramente como percebemos a construção do 

conhecimento científico, como vemos nossa temática de estudo e os nossos 

participantes da pesquisa. 

 Neste contexto, o primeiro ponto a ressaltar é que nos estudos de 

aspectos ligados às religiões dentro do campo da psicologia estão presentes 

várias das tendências existentes neste campo (Valle, 1998), resultando numa 

diversidade enorme de tipos de estudos, apesar de muito freqüentemente as 

pessoas associarem este tipo de trabalho somente com a dimensão subjetiva 

da experiência humana – que desde já deixamos claro não ser o nosso foco 

de estudo. 
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 Nosso trabalho, então, está pautado em uma das vertentes da 

Psicologia Crítica, que, segundo Crossley (2000) questiona o status quo da 

Psicologia Tradicional centrada na ideologia individualista das sociedades 

ocidentais, na concepção fragmentária do dualismo mente-corpo e no 

estudo do ser humano como “objeto”. A autora ressalta ainda que o ser 

humano é dotado de uma capacidade reflexiva que o torna sujeito da 

pesquisa e não objeto da mesma, já que ele tem pensamentos, sentimentos 

e interpretações que constroem e dão sentido às suas experiências no 

mundo.  

Essa vertente da Psicologia Crítica tem como um dos seus princípios 

básicos a concepção de que as pessoas compreendem a si mesmas através 

da linguagem, ou seja, através da comunicação, interação e negociação entre 

elas, as quais levam a construção de si próprios, já que os processos 

comunicativos são essenciais para a criação do senso de identidade 

(Crossley, 2000). 

Goldenberg (2003), numa resenha crítica sobre um livro que mapeou 

o campo da Psicologia da Religião destacou o trabalho de Carrette como 

fundamental para o redesenho deste campo de estudo, inferindo até  que 

ele pode se tornar um clássico, já que dá uma virada no campo ao 

reconfigurar a Psicologia da Religião sob a ótica da Psicologia Crítica. O 

autor ressalta que a Psicologia da Religião sob esta ótica deve se configurar 
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como uma análise ética e crítica do ser humano no seu contexto histórico e 

cultural. 

Este olhar da Psicologia Crítica sobre a Psicologia da Religião 

também é compatível com a Abordagem Psicológica Cultural da Religião. 

Esta abordagem, segundo Belzen (1999), se contrapõe a Psicologia 

Tradicional, na qual o fenômeno psíquico tem sua origem nos processos 

intraindividuais. Assim, esta abordagem ressalta que estes fenômenos são 

constituídos por interações culturais e nelas enraizados, sendo desta forma 

que as religiões e a religiosidade das pessoas devem ser estudadas. 

A Psicologia Crítica e a Psicologia Cultural da Religião também são 

compatíveis com a Psicologia Social Comunitária, pois a última também 

nasce, segundo Monteiro (2000), da insatisfação com a Psicologia Social 

tradicional que se fundamentava no individualismo e subjetivismo. 

Percebemos, então, que a Psicologia Crítica, a Psicologia Cultural da 

Religião e a Psicologia Social Comunitária têm em comum a crítica em 

relação à Psicologia Tradicional que é desenvolvida dentro da concepção 

individualista norte-americana. 

Neste contexto, a Psicologia Social Comunitária desenvolveu-se na 

América Latina na década de 60 e 70, questionando-se sobre sua atuação 

junto à maioria da população. É neste sentido que Monteiro (2000) aponta 

para seu surgimento devido “ao vazio provocado pelo caráter eminentemente 
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subjetivista da psicologia social psicológica” (p. 70) que não era capaz de responder 

aos problemas sociais.  

As injustiças sociais e a opressão levaram à necessidade da 

construção de uma Psicologia Crítica na América Latina, que refletisse (de 

forma crítica) e tivesse uma ação com compromisso social, tornando-se 

efetivamente uma práxis científica a serviço de transformações sociais 

urgentes, contribuindo, portanto, para as reivindicações e melhorias sociais 

(Lane, 2000). 

A Psicologia Social Comunitária estuda as formas específicas de 

relação entre as pessoas que possuem algum tipo de laço de identidade 

construído num momento histórico e num campo específico – a 

comunidade (Monteiro, 2000). 

Segundo Monteiro (2000), a Psicologia Social Comunitária coloca 

ênfase nos aspectos psicossociais, sendo influenciada, mas também 

mantendo contrapontos, pelo construcionismo social e pela Psicologia da 

Libertação. Com o construcionismo social3, ainda segundo a autora citada, 

compartilha o rompimento com o paradigma positivista, e com a psicologia 

da libertação compartilha o interesse pelo desenvolvimento da capacidade 

das pessoas de raciocinar criticamente em situações de opressão. 

Enfim, nas palavras de Freitas (1996): 

                                                
3  Esta abordagem é discutida no capítulo 02 que apresenta a metodologia do presente trabalho. 
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“A psicologia (social) comunitária utiliza-se do enquadre teórico da 
psicologia social, privilegiando o trabalho com grupos, colaborando 
para a formação da consciência crítica e para a construção de uma 
identidade social e individual orientadas por preceitos eticamente 
humanos” (p. 73). 
 

 O desenvolvimento deste trabalho ocorreu dentro do campo da 

Psicologia Social Comunitária e da Psicologia Crítica, utilizando-se de 

alguns pressupostos do construcionismo social. 

 Tais sistemas de pensamentos, como vimos, trazem concepções 

sobre o sujeito da pesquisa, o qual na presente investigação materializa-se 

nos adolescentes evangélicos. 

 Dentro destes nossos referenciais, vemos que o participante de 

intervenções e investigações científicas é alguém que, segundo Monteiro 

(2000), critica, age e reflete sobre a própria realidade que constrói, a partir 

do discurso e das ações. Assim, é desta forma que percebemos os 

adolescentes evangélicos. 

 Concordamos com Aggleton (2001) que, ao considerar que os jovens 

são construtores de suas próprias realidades, também ressalta a importância 

de dar ouvidos  àquilo que os jovens dizem. Para o autor, ter acesso aos 

pontos de vista e perspectiva dos adolescentes é fundamental para a 

construção de programas e intervenções que funcionem genuinamente em 

prol dos adolescentes.  



 28 

 Além do nosso modo de ver os adolescentes, pensamos ser 

importante também refletirmos sobre como os adolescentes são vistos na 

literatura científica. 

 Neste sentido, A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como 

jovens as pessoas com idade entre 10 e 24 anos, e, como adolescentes 

aquelas entre 10 e 19 anos. Cronologicamente, a adolescência corresponde 

ao período posterior à infância e anterior à juventude. Porém, afastando-se 

do orgânico e aproximando-se dos sentidos, podemos dar maior ênfase ao 

tipo de experiência que caracteriza essa fase do que a estes aspectos 

biológicos (Lyra et al., 2002). Neste sentido, consideramos a adolescência 

como uma fase caracterizada pela aquisição de conhecimentos necessários 

para o ingresso do jovem no mundo do trabalho e no mundo adulto, 

caracterizado também por outros aspectos relacionados à autonomia da 

pessoa. A flexibilidade desse critério nos permite a categorização de alguém 

com 25 anos de adolescente e de alguém com 15 anos de adulto, 

mostrando, assim, que o período da adolescência não é igual para todos. 

Considerando os aspectos apontados, além da questão de no nosso 

estudo temos trabalhado com pessoas entre 13 e 18 anos, utilizamos a 

palavra jovem e adolescente, neste trabalho, como sinônimos.    

 A literatura da área também tem enfatizado, como bem ressaltam 

Lyra et al. (2002) e  Magro (2002), a existência de duas visões sobre o 
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adolescente que circulam no nosso cotidiano. Uma delas enfoca a 

adolescência como época fascinante que vislumbra atenção dos adultos, já 

que é símbolo de esperança e futuro para o mundo. Já a outra percebe essa 

fase da vida como problema social que merece atenção pública, pois está 

permanentemente em risco ou ameaçando a sociedade (associação com 

violência, drogas, sexualidade irresponsável etc). 

 Magro (2002) ressalta que esta limitação da visão do adolescente 

enquanto problema social, seja como vítima do sistema ou como agressor 

da sociedade (aspectos ambivalentes), dificulta a sua visualização como 

alguém capaz de construir ações significativas no campo social, incluindo a 

contribuição na resolução de problemas sociais. 

  Foi procurando nos afastarmos destas duas visões que este trabalho 

foi desenvolvido, ou seja, olhando os adolescentes com mais do que 

simples fantoches manipuláveis nas mãos das igrejas evangélicas, e assim, 

incapazes de construírem suas vidas de forma positiva. Desta forma, 

pretendemos deixar de lado, num primeiro momento, todas as 

controvérsias e críticas em relação às instituições evangélicas, para ouvir 

desses adolescentes como eles explicam e constroem suas participações 

religiosas e seus relacionamentos afetivo-sexuais.  

É importante ressaltar que não tivemos como objetivo o estudo dos 

discursos religiosos em si, apesar de muitas vezes os ter enfocado, e, nem 
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tampouco, a dimensão subjetiva da experiência religiosa. Nosso foco de 

estudo centrou-se nas práticas discursivas dos adolescentes e, mais 

especificamente, na compreensão dos sentidos produzidos por adolescentes 

religiosos em suas práticas cotidianas e, para isso, é preciso acreditar no 

conhecimento e vivência deles; acreditar que eles constroem suas 

realidades. 

Esta postura vai ao encontro do que foi colocado por Valla (1999; 

2001)  sobre o fato da manipulação dos pobres pelos líderes de igrejas 

evangélicas e pentecostais não ser uma explicação satisfatória para o grande 

número de adesões às mesmas, pois, como afirma o autor, muitos outros 

grupos gostariam de manipulá-los e não conseguem. 

 Esta visão restrita da manipulação dos pobres pelas igrejas 

evangélicas (mesmo que seja em parte verdadeira) parece considerar a 

cultura popular (e, portanto, os jovens que fazem parte dela) como algo já 

anulado, sem forças criativas e inovadoras no campo religioso. No entanto, 

a cultura popular, da qual a religião popular faz parte, segundo Brito (1998), 

é capaz de criar e recriar suas concepções sobre o mundo, sobre o poder, 

sobre a fé, enfim, sobre a vida, produzindo conhecimentos e realidades.  

 Privilegiamos a compreensão da dialogia dos adolescentes que 

freqüentam uma instituição religiosa com as demais comunidades de 

discurso das quais ele participa, por acreditarmos que é preciso 
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compreender quais sentidos estes discursos religiosos assumem para estes 

jovens que os levam a participar dessas instituições. Tal postura revela que 

acreditamos que estes adolescentes estão refletindo, agindo e construindo 

suas realidades. Assim, mais do que simplesmente criticar as suas escolhas é 

preciso primeiramente compreendê-las para que, posteriormente, possamos 

ajudar a transformar e construir realidades alternativas. 

  Abordar, então, as questões colocadas até o momento sob olhar do 

sistema de pensamento da Psicologia Crítica e da Psicologia Social 

Comunitária, bem como do construcionismo social como abordagem 

teórica, possibilitou-nos a construção dos objetivos de pesquisa que são 

apresentados a seguir: 
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Objetivos: 

 

1) Compreender quais os sentidos que os jovens que freqüentam a 

Assembléia de Deus (AD) e a Igreja Universal do Reino de Deus 

(IURD) dão para as suas participações nas respectivas igrejas; 

2) Compreender como, a partir dos sentidos de suas participações 

religiosas, estes adolescentes estão construindo suas autonarrativas; 

3) Compreender a construção dos sentidos dados aos relacionamentos 

afetivo-sexuais (ficar, namorar, ter relações sexuais antes do 

casamento) por jovens da AD e da IURD. 

 
Ao compreendermos um pouco mais como esses jovens dialogam com 

as diferentes comunidades de discursos e produzem sentidos nos seus 

cotidianos religiosos, acreditamos que podemos contribuir para que as 

intervenções psicossociais possam caminhar cada vez mais em direção à 

melhoria da situação de vida das pessoas, ou seja, uma atuação consciente e 

realmente comprometida socialmente. 

Para finalizar, gostaríamos de apresentar um trecho do texto da Ana 

Bock (1999), por pensarmos que ele reflete nossa visão da Psicologia e o 

nosso desejo de que esta pesquisa possa contribuir para a nossa prática no 

sentido apontado pela autora: 
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“Assumir um compromisso social em nossa profissão é estar voltado 
para uma intervenção crítica e transformadora de nossas condições 
de vida. É estar comprometido com a crítica desta realidade a partir 
de nossa ciência e de nossa profissão. É romper com 500 anos de 
desigualdade social que caracteriza a história brasileira, rompendo 
com um saber que oculta esta desigualdade atrás de conceitos e 
teorias naturalizadoras da realidade social” (p.327). 

 
 



 
 
 
 
 
 

 Cap 02: Metodologia 
 

 

 

 Metodologia, segundo Hart (2000), é um sistema de métodos e regras 

que facilita a coleta e análise dos dados. Ela abrange o caminho e o 

instrumental que possibilitam a abordagem da realidade, ou seja, as 

concepções teóricas da abordagem, o conjunto de técnicas que possibilita a 

apreensão da realidade e o potencial criativo do pesquisador (Minayo, 

1998). 

 Silva (1998) salienta a importância do pesquisador saber que existem 

diferentes lógicas de ação em pesquisa e que é preciso manter-se coerente 

dentro da sua opção. Além disso, a autora supracitada ressalta a necessidade 

do pesquisador saber explicitar os quadros de referência que direcionam seu 

trabalho, a sua escolha metodológica e todo o procedimento desenvolvido 

na construção da sua investigação. Estes são os pontos que versaremos 

neste capítulo. 
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Abordagem Teórica 

 

 A opção pelo construcionismo social enquanto abordagem teórica 

não está dissociada de nossa visão de mundo, já que, como salientado por 

Bogdan e Biklen (1994), a perspectiva teórica é o conjunto de asserções que 

temos sobre como o mundo funciona. 

 A perspectiva construcionista, segundo  Spink e Frezza (1999), é 

resultante do movimento filosófico de reação ao representacionismo, do 

movimento da sociologia do conhecimento de desconstrução da retórica da 

verdade e, por fim, do movimento político de empowerment dos grupos 

socialmente marginalizados. 

 O construcionismo postula que sujeito, objeto e conhecimento são 

todos  construídos, não sendo possível a separação entre essas instâncias. 

Neste sentido, a tricotomia sujeito/objeto/conhecimento se desfaz, uma vez 

que nenhum desses elementos existe independentemente dos outros dois 

(Ibáñez, 1994). 

 No enfoque construcionista, tanto o sujeito quanto o objeto são 

construções sócio-históricas (Spink e Frezza, 1999) e da mesma forma é 

considerado o conhecimento, ou seja, ele não é descoberto, mas construído 
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e modificado sócio-culturalmente e historicamente, aspecto conhecido 

como perspectivismo (Schwandt, 2000). 

 O perspectivismo se opõe ao realismo ingênuo (Schwandt, 2000). 

Assim, o construcionismo não compartilha da idéia empirista/realista de que 

a realidade/objeto determina a construção do conhecimento (Ibáñez, 1994). 

Por outro lado, a noção do idealismo subjetivo de que a única realidade é a 

consciência do sujeito (Triviños, 1987) também não é compartilhada pelo 

construcionismo (Ibáñez, 1994). 

 O construcionismo rompe a dicotomia sujeito/objeto e, 

conseqüentemente, a concepção representacionista do conhecimento 

(Ibáñez, 1994; Spink e Frezza, 1999). Ao fazer isto, esta abordagem assume 

uma postura “des-reificante”, “des-naturalizante”, “des-essencializante”, 

enfatizando a natureza histórica de nosso mundo, nossa existência e nossa 

prática (Ibáñez, 1994). 

 Ao negar o conhecimento como representação da realidade e a 

existência de uma verdade absoluta, não se está dizendo que as construções 

do conhecimento são “ficções desenfreadas” (p.29), uma vez que elas são 

produzidas por pessoas com características biológicas e sociais que estão 

situadas historicamente (Spink e Frezza, 1999). 

 Com efeito, encontra-se na literatura a visão do construcionismo 

como relativista ontologicamente (vide Denzin e Lincoln, 2000). O 
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relativismo configura-se como uma das principais críticas ao 

construcionismo (Ibáñez, 1994; Spink e Frezza, 1999; Grandesso, 2000). 

 No entanto, Ibáñez (1994) e Spink e Frezza (1999) argumentam que o 

construcionismo postula que os critérios da verdade existem sim, mas são 

construídos socialmente, de modo que a verdade é relativa a nós mesmos, 

ou seja, às nossas práticas humanas. Isto é, ele não nega a verdade, mas o 

seu caráter universal e transcedental. 

 Nota-se que esta abordagem incorpora do historicismo a noção de 

que os conceitos são construções humanas, produtos de nossas convenções 

e práticas. Assim, não compactua com a idéia de que qualquer ponto de 

vista e prática são bons, já que nossos posicionamentos políticos e éticos 

continuam existindo (Spink e Frezza, 1999). 

 Neste contexto, percebemos que o enfoque construcionista social vê 

o homem como “imerso em uma trama de significados que ele próprio 

constrói no convívio e no diálogo com os outros” (Grandesso, 2000, p.31). 

Para a autora citada, o ser humano é gerador de significados, construindo 

seu mundo no intercâmbio entre as pessoas, de forma que os significados 

nascem dessas trocas dialógicas desenvolvidas nos espaços comuns entre as 

pessoas.  

 Shotter (1993) apud Grandesso (2000) aponta que o nosso mundo 

interno (pensamentos, sentimentos, intenções) é criado nos atos de fala 



 38 

(reais ou imaginários) desenvolvidos na contínua interação comunicativa dos 

seres humanos, ou seja, na ação conjunta entre as pessoas e não no reflexo 

da psique humana. Neste sentido, Gergen (2001) coloca que o lócus de 

explicação não é a psique humana, mas sim os processos de relacionamento. 

Para o autor, o construcionismo substitui as explicações da psicologia 

tradicional que se centram na mente pelos processos micro-sociais. 

 É neste sentido que Spink e Medrado (1999) afirmam que “o foco do 

construcionismo é a interanimação dialógica, situando-se, portanto, no 

espaço da interpessoalidade, da relação como o outro, esteja ele presente ou 

não” (p. 61). 

 Para os autores supracitados, a investigação construcionista social 

intenciona “identificar os processos pelos quais as pessoas descrevem, 

explicam e/ou compreendem o mundo em que vivem, incluindo elas 

mesmas” (p.60), ou seja, busca a compreensão das ações, práticas sociais e 

sistemas de significação que dão sentido ao mundo.   

 Desta forma, a abordagem construcionista social foi escolhida para 

esta pesquisa por acreditarmos que os jovens estão produzindo sentidos em 

suas participações nas comunidades religiosas e em seus relacionamentos 

afetivo-sexuais. Assim, esta abordagem foi considerada adequada para a 

compreensão da dialogia e do sistema de significação que estão dando 

sentido para estas vivências cotidianas dos jovens. 
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Abordagem Metodológica 

 

 A postura construcionista, de acordo com Spink e Menegon (1999), 

vê os métodos e técnicas quantitativos e qualitativos como capazes de 

produzirem versões sobre o mundo.  Neste âmbito, é errônea a crença 

associativa entre quantidade e realismo, bem como entre qualidade e 

construcionismo, de modo que ambas metodologias podem ser utilizadas 

numa investigação construcionista (Spink, 1999).  

 As estratégias adotadas no presente trabalho se enquadram dentro da 

pesquisa qualitativa e esta escolha se deu por acreditarmos, conforme aponta 

Minayo (1998), que elas englobam a questão do significado como inerentes 

aos atos, às relações e às estruturas sociais, todos entendidos como 

construções humanas significativas. 

 As estratégias metodológicas qualitativas utilizadas, neste estudo,  

foram a entrevista semi-aberta e o diário de campo, pois os percebemos 

como condizentes com os nossos propósitos de investigação e com os 

nossos pressupostos paradigmáticos. 

 As notas de campo constituem-se nos relatos do que o investigador 

ouve, vê, experiencia e pensa no transcorrer do trabalho de campo (Bogdan 

e Biklen, 1994). Em ANEXO A, encontra-se um exemplo de uma nota de 

diário de campo realizada neste trabalho. 



 40 

 Em relação à entrevista, ela é considerada, juntamente com a 

observação participante, a melhor técnica de dados da investigação 

qualitativa (Minayo, 1998; Bogdan e Biklen, 1994). 

 Um dos aspectos que acreditamos de grande valia das entrevistas é 

que elas, conforme apontam Bogdan e Biklen (1994), recolhem dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, ou seja, a entrevista produz 

dados recheados de palavras que revelam as perspectivas dos respondentes, 

intenção desta pesquisa. 

 Valles (1997) considera a entrevista de pesquisa como uma das 

formas de conversação. Assim, ela não é simplesmente um registro da fala 

do entrevistado, mas uma construção comunicativa (Alonso, 1995; Minayo, 

1998). O discurso não preexiste antes da situação da entrevista, mas aparece 

como uma resposta a uma indagação numa situação de uma conversa a 

dois, onde cada um dos interlocutores co-constroem a  cada instante o 

discurso (Alonso, 1995).  

 Considerando, então, que a entrevista é uma construção, cada 

investigador realiza suas entrevistas em função da sua cultura, sua 

sensibilidade, conhecimento sobre o tema e de seu contexto espacial, 

temporal e social (Alonso, 1995). 

 Além disso, Romanelli (1998) salienta que o entrevistador é um 

mediador para a apreensão pelo sujeito da sua própria situação sob outro 
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ângulo, já que ao buscar relações, ele também estimula o entrevistado a 

procurá-las e organizá-las. 

 A entrevista com roteiro semi-estruturado baseia-se no pressuposto 

de que a padronização de uma pergunta requer a formulação desta em 

termos familiares para cada entrevistado. Além disso, não há uma seqüência 

de perguntas satisfatória para todos os entrevistados, de modo que o 

entrevistador tem que elaborar e ordenar as perguntas de acordo com cada 

entrevistado.(Denzin apud Valles, 1997). Com isso, percebe-se que a 

entrevista semi-estruturada guia-se por roteiro contendo tópicos que devem 

ser abordados, de alguma forma, durante a entrevista.   

As perguntas que compõem a entrevista semi-estruturada, no 

enfoque qualitativo, não nascem a priori, mas como resultado da teoria que 

alimenta a ação do investigador e também da informação já recolhida sobre 

o fenômeno social quando este estava em campo elaborando seu projeto 

(Trivinos, 1987). Foi  considerando tais aspectos que o roteiro de entrevista 

desta investigação, que se encontra em ANEXO B, foi construído. Os 

temas deste roteiro são: identificação do participante; cotidiano do jovem; 

vida religiosa; vivências de estudo e trabalho; relacionamentos afetivo-

sexuais e visão de Deus. 

Com o exposto sobre a estratégia da entrevista, notamos que ela é 

uma prática discursiva, onde os sentidos e as versões da realidade são 
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construídos, o que foi ressaltado por Pinheiro em 1999. Esse entendimento 

da entrevista como uma interação situada e contextualizada pode ser 

observado nos ANEXOS C e D, nos quais encontram-se uma entrevista 

realizada com um jovem que freqüenta a AD e outra com um jovem que 

freqüenta a IURD, respectivamente.  

 

Procedimento para Coleta de Dados 

 

O primeiro passo realizado com o intuito de coletar a analisar os 

dados foi uma ampla busca na literatura, abrangendo desde os aspectos 

históricos do surgimento dessas igrejas até os conhecimentos sobre as 

relações de gênero e a sexualidade dos adeptos das igrejas em questão. 

Iniciei essa busca no início da elaboração do projeto desta pesquisa e 

continuei até o término deste trabalho, pois acredito que a coleta de dados 

na literatura já existente é fundamental para uma análise que possa 

contribuir para a contínua construção desse campo do saber. 

Iniciei meu trabalho de campo indo até as casas dos adolescentes que 

eu já conhecia através de trabalhos anteriormente realizados. 

Independentemente da aceitação (ou não) desses adolescentes na 

participação da pesquisa, eu pedia para que eles me indicassem outros 
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jovens que eles conheciam e que freqüentavam a AD ou a IURD. Assim, 

sucessivamente, fui obtendo contato com os jovens destas igrejas. 

Além disso, através de duas jovens, estabeleci contato com um 

pastor da AD e com uma obreira da IURD, aspectos que também 

facilitaram o contato com os jovens, bem como a aceitação da participação 

na pesquisa pelos mesmos. 

Assim, o primeiro contato com cada jovem era mediado por alguém 

conhecido do mesmo. A partir daí, eu me apresentava como pesquisadora 

vinculada a USP e, utilizando o Termo de Consentimento Informado – 

TCI - (ANEXO E)4, eu explicava os objetivos do estudo, a garantia de 

sigilo em relação à identificação dos participantes e ao conteúdo da 

conversa, a questão da participação voluntária e da possibilidade de 

desistência da entrevista a qualquer momento. Tendo o adolescente 

concordado em participar do estudo, eu entregava o TCI para o jovem 

levar para seus pais, colocando-me a disposição para todos os 

esclarecimentos necessários. Havendo necessidade, eu ia até à casa do 

jovem para conversar com os pais, explicando os objetivos da pesquisa, a 

forma de condução da entrevista e pedindo permissão para a participação 

do adolescente. As entrevistas foram realizadas apenas após o TCI ter sido 

assinado pelo adolescente, pelo responsável por ele e pela pesquisadora.   

                                                
4 Este Termo de Consentimento Informado foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ USP. 
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Os locais de realização das entrevistas foram as casas dos jovens, as 

calçadas em frente estas casas, as calçadas aos redores das igrejas e uma sala 

de uma igreja da AD utilizada para estudo dominical. 

Além disto, assisti aos cultos,  participei das atividades dos grupos  

de jovens, escola dominical e reuniões realizadas pelos membros da AD e 

da IURD. Todas essas informações, além das conversas informais com pais 

e membros da igreja, foram registradas no diário de campo e consideradas 

como material desta pesquisa. 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora, porém algumas 

duraram menos de 30 minutos e  outras duas horas, necessitando de mais 

de um encontro para a sua finalização. 

 Após as entrevistas, muitas vezes, eu conversava com o jovem, 

esclarecendo aspectos errôneos sobre sexualidade que haviam aparecido na 

entrevista, tais como: quais os métodos contraceptivos existentes, quais as 

formas de transmissão da Aids, entre outros. Além disso, colocava-me à 

disposição para possíveis esclarecimentos posteriores e encaminhamentos 

necessários. 

 O período de coleta de dados foi de um ano, tendo seu término 

quando percebemos que as informações estavam reincidentes, aspecto que 

Bogdan e Biklen (1994) denominaram como saturação de dados. Foi a 

saturação de dados que direcionou nossa saída do campo. 
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Procedimento para a análise de dados 

  

Conforme já apontado, iniciamos o caminho da análise de dados 

através da revisão crítica da literatura, pois essas informações adquiridas 

facilitam um olhar científico para o material coletado no campo.  

Continuando o caminho da análise de dados, ainda na fase do 

trabalho de campo, após a realização de cada entrevista, elas foram 

transcritas, seguindo as normas elaboradas por Pretti (1993), que se 

encontram em ANEXO F, como uma maneira de tratar os dados para 

torná-los passíveis de análise. 

Iniciamos a análise das entrevistas em si  ainda na fase de campo, pois 

é a análise preliminar dos dados que permite a percepção da saturação dos 

dados. Essa  análise das entrevistas começou com a leitura flutuante de 

todas elas, visando à imersão no conjunto de informações coletadas, no 

intuito de permitir que os sentidos fossem aflorados, de acordo com a 

sugestão de  Spink e Lima (1999).  

Com o trajeto explicitado até aqui, notamos que durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa estávamos imersos no processo de 

interpretação dos dados, aspecto apontado por Spink e Lima (1999). 
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Após as etapas descritas, tendo como base os objetivos deste trabalho 

e o referencial teórico adotado, realizamos diferentes caminhadas de análises 

de acordo com cada objetivo. 

Neste contexto, tendo como foco da nossa análise o objetivo de 

compreender quais os núcleos de significados da participação religiosa 

destes adolescentes (objetivo número 1) efetuamos os seguintes passos: 

Primeiramente, procuramos encontrar nos relatos dos adolescentes os 

argumentos e explicações utilizados para justificar suas participações na AD 

e na IURD (sentido da participação). A partir dessa busca, percebemos que 

a respostas emergiam através de quatro dimensões, isto é, nestas dimensões 

estavam presentes as justificativas dos adolescentes para a participação 

religiosa, a saber: como o jovem vê a sua vida antes do ingresso na igreja, 

como ingressou na igreja, como justifica sua participação na igreja e como 

vê a sua vida após o ingresso na igreja. Percebemos que em pelo menos uma 

dessas dimensões estavam presentes as explicações que os adolescentes 

consideravam plausíveis para suas participações religiosas. 

Tendo essas dimensões como foco de análise, realizamos novamente 

a leitura de cada entrevista, procurando encontrar os sentidos das 

participações religiosas destes jovens. Então, efetuamos uma leitura 

transversal de todas as entrevistas destacando os pontos comuns e 

divergentes entre elas. 
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  Ao olharmos para estas dimensões elaboradas e para os núcleos de 

sentidos obtidos a partir destas, pudemos perceber que, em seus relatos, os 

adolescentes estavam construindo uma relação coerente entre os 

acontecimentos de suas vidas, ou seja, construindo estórias – narrativas - do 

eu ao longo do tempo vivido. 

Desta forma, tais dimensões de análise e os sentidos das participações 

religiosas levaram-nos a compreender como e quais narrativas do eu 

estavam sendo construídas através da participação religiosa (2O.objetivo).  

Notamos, então, que para o alcance destes dois objetivos, 

trabalhamos com todas as entrevistas. No entanto, visando a análise do 

3O.objetivo, precisamos efetuar um recorte no conjunto das entrevistas, para 

que pudéssemos realizar um estudo do processo dialógico, ou seja, das 

vozes presentes no contexto discursivo de construção dos sentidos dos 

relacionamentos afetivo-sexuais. Tal estudo requereu uma análise mais 

profunda no corpo de toda a entrevista, o que nos levou a trabalhar com um 

número menor de entrevistas. 

Assim, selecionamos duas entrevistas (uma de um jovem da AD e 

outra de um jovem da IURD) que nos pareceram ser um material bastante 

rico para a análise. Consideramos as entrevistas escolhidas como um  

material rico pelo fato de percebermos que os entrevistados estavam 

bastante à vontade para falarem livremente sobre seus pontos de vistas, o 
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que sabemos que nem sempre acontece no contexto “artificial” da 

entrevista; pelo fato de notarmos em seus relatos a clareza na explicitação 

dos seus pontos de vista, ou seja, tinham uma maior facilidade na articulação 

e expressão verbal; por terem um grau de reflexividade sobre as indagações 

da entrevista maior que os demais participantes; e por trazerem bastante 

conteúdo sobre os aspectos de sexualidade. 

Neste contexto, voltamos nosso olhar sobre essas entrevistas 

buscando compreender os posicionamentos desses adolescentes sobre o 

ficar, o namorar e o ter relações sexuais antes do casamento, procurando 

perceber com quais comunidades de discurso eles dialogam para a 

construção de tais posicionamentos. 

Terminando o processo de análise do material, voltamos o nosso 

olhar para a literatura científica da área e para a nossa prática profissional 

(onde surgiram as indagações que levaram a realização desta pesquisa), 

tentando vislumbrar como esse trabalho poderia contribuir nas nossas 

intervenções. 



 

 
 
 
 
 

 Cap 03: O campo de estudo 
 

 

 

 As igrejas Assembléia de Deus e Igreja Universal do Reino de Deus 

foram aqui consideradas como instituições, no sentido apontado por 

Nasciutti (1996), no qual instituição é tudo aquilo que tem sua existência 

materializada na vida social. 

 Para a autora citada, as instituições regulamentam a vida em 

sociedade e se concretizam na realidade social através de unidades 

organizacionais instituídas que são as comunidades locais. Segundo  ela, 

essas unidades sociais/comunidades locais “são ligadas à cultura local, 

influenciando e sendo influenciadas pelos contexto social, político e econômico nos quais se 

inscrevem, atravessadas pelo imaginário social, incluindo ainda um sistema simbólico 

próprio” (p. 103). Assim, as igrejas visitadas, que fizeram parte do nosso 

campo de estudo, foram consideradas como parte das instituições da AD e 

da IURD como um todo, ao mesmo tempo em que se reconhecia suas 

singularidades. 
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 A análise da AD e da IURD enquanto instituições sociais, levou-nos 

a refletir sobre as suas conceituações enquanto comunidades. Existem várias 

definições de comunidade na literatura e a destacada neste trabalho foi 

aquela que fez sentido para nós e possibilitou a visão destas igrejas como 

sendo comunidades. 

 Para  Rifkin (1988), a comunidade constitui-se de um grupo de 

pessoas compartilhando os mesmos interesses básicos, os quais se 

modificam ao longo do tempo.  Essa definição foi selecionada por romper 

com a conceituação tradicional de comunidade em termos geográficos 

(localização), já que a nossa opção permite visualizar que pessoas que 

moram em  locais diferentes podem fazer parte da mesma comunidade, bem 

como que pessoas que vivem num mesmo local nem sempre se constituem 

enquanto comunidade. Além disso, pode-se ter várias instituições 

compondo uma comunidade maior e ,ainda, a conscientização de que uma 

pessoa participa de várias comunidades (de discurso). 

 Com o exposto, as igrejas do nosso campo de estudo foram 

consideradas como unidades organizacionais instituídas que compõem a 

comunidade da AD e da IURD no Brasil5, das quais os participantes desta 

pesquisa são adeptos.  

  

                                                
5  O Censo 2000 aponta que a comunidade evangélica brasileira é composta por 15, 4% da população 
brasileira, revelando um aumento de 100% em relação ao censo anterior (acesso em 25/10/02). 
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Caracterização das comunidades locais da AD e da IURD 
 

O universo  deste trabalho se compôs de fiéis que participavam de 

três unidades organizacionais (duas da AD e uma da IURD) localizadas em 

duas regiões de Ribeirão Preto. 

 Inicialmente, estabeleci contato com os participantes através das 

comunidades da AD e da IURD existentes na região norte de Ribeirão 

Preto. Os bairros desta região possuem poucos recursos sócio-econômicos 

e um alto índice de violência. 

 A comunidade local da IURD existe há mais ou menos cinco anos e 

possui alguns núcleos6 na região. Nela existem dois pastores, sendo um 

principal e outro auxiliar. A Igreja funciona 24 horas, atendendo pessoas 

pessoalmente e via telefone. Muitos jovens dormem na igreja.   

 Já a comunidade da AD nesta região é muito pequena7, de modo que 

não foi possível obter o número suficiente de participantes na faixa etária 

desejada. Considerando que a coleta de dados se finaliza quando há a 

redundância de informações (Minayo, 1998; Bogdan e Biklen, 1994), com o 

número de participantes obtidos nesta região não foi possível encerrar a 

                                                
6  O núcleo é um salão onde acontece, em alguns dias, os cultos. Não é considerado uma igreja porque 
não existe pastor, mas sim obreiros que conduzem os cultos. 
7 Ela possui em torno de 140 membros – membros são aqueles que são batizados, de modo que 
criança e pessoas amasiadas não são membros, embora freqüentem à igreja. 
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coleta de dados, de maneira que passei a buscar outra unidade institucional 

da AD. 

 Apesar de haver outras comunidades da AD em outros bairros nesta 

mesma região ou em regiões próximas, o pastor da AD com o qual eu havia 

estabelecido contato me indicou a AD da região oeste da cidade.  

 Entre essas duas comunidades havia algumas diferenças, já que a 

segunda é a sede regional da AD. A primeira é uma igreja pequena, sem 

salas de aula para a escola dominical, sem instrumentos musicais ou toca-

fitas. É uma igreja com poucos enfeites e os existentes são bem simples. 

Por outro lado, a igreja–sede é muito grande, com muitas salas de aula para 

a escola dominical, vários instrumentos musicais e muito bem acabada e 

decorada. Ela é freqüentada por pessoas de diferentes camadas sociais. 

 

Os participantes da pesquisa 
 

 Participaram desta pesquisa 24 jovens, entre 13 e 18 anos, estudantes 

de escola pública. A proveniência destes jovens em relação às comunidades 

locais acima mencionadas encontra-se a seguir: 
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Garotas
(5)

Rapazes
(6)

2 Comunidades Locais

Assembléia de Deus

Garotas

(8)

Rapazes

(5)

1 comunidade local

Igreja Universal do Reino de Deus

Comunidade Evangélica

 

 

Através a representação gráfica apresentada, podemos perceber que  dos 

24 adolescentes que participaram da pesquisa, 11 são adeptos da AD e 13 

da IURD. Entre os jovens da AD, seis são do sexo feminino  e cinco do 

masculino. Já entre os jovens da IURD, oito são do sexo feminino e 5 do 

masculino. Desta forma, temos um total de 13 participantes do sexo 

feminino e 11 do masculino. 

O Quadro 1 mostra a distribuição dos participantes segundo a filiação 

religiosa, o sexo, a idade e a escolaridade: 

 

Quadro 1: Distribuição dos jovens de acordo com sua afiliação 

religiosa, sexo e  idade. 

Participante Religião Sexo  (f/m) Idade 

(anos) 

Escolaridade 

P1 IURD FEM 15  7a. série 
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P2 IURD FEM 16 Não estuda. 

Estudou até 

a 6a. série 

P3 IURD FEM 15 7a. série 

P4 IURD MASC 13 7a. série 

P5 AD FEM 13 7a. série 

P6 AD FEM 14 7a. série 

P7 AD FEM 13 6a. série 

P8 AD MASC 17 2o. ano do 

ensino médio 

P9 AD FEM 13 7a. série 

P10 AD FEM 15 7a. série 

P11 AD FEM 15 7a. série 

P12 AD MASC 17 Já havia 

terminado o 

ensino médio 

P13 IURD FEM 14 1o. ano do 

ensino médio 

P14 IURD FEM 17 5a./6a. 

série 

P15 IURD MASC 17 1o. ano do 

ensino médio 
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P16 IURD FEM 15 1o. collegial 

P17 IURD FEM 13 5a./6a. 

série 

P18 IURD MASC 17 Parou de 

estudar. 

Está no 2o. 

ano do 

ensino médio 

P19 IURD MASC 18 1o. ano do 

ensino médio 

P20 IURD FEM 16 Não estuda. 

Estudou até 

a sétima 

série 

P21 AD MASC 18 2o. ano do 

ensino médio 

P22 AD MASC 17 3o. ano do 

ensino médio 

P23 AD MASC 17 1o. colegial 

P24 IURD MASC 17 Parou de 

estudar. 

 

 Como podemos perceber, a maioria dos adolescentes, no momento 

da pesquisa, freqüentava a escola, estando cronologicamente na série 

correspondente ao esperado para a sua idade. Todos os jovens que 
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participam da AD estudam ou já terminaram o ensino médio, porém o 

mesmo não ocorre com os participantes da IURD. 

 Consideramos importante observar  a freqüência semanal dos jovens 

às igrejas, uma vez que ela nos dá indícios da dimensão que a participação 

religiosa pode assumir na vida dos mesmos. Neste sentido, elaboramos a 

seguinte tabela: 

Quadro 2: Freqüência semanal dos jovens à igreja 
1 vez por mês P2; P4 

1 vez por semana P3; P6; P8; P10; P11; P12; P13  

2 a 3 vezes por semana P1; P7; P9; P15; P21; P23 

4 ou mais vezes por semana P5; P14; P16; P17; P18; P19; 
P20; P22; P24 

 

Através deste quadro podemos perceber que a maioria dos 

participantes freqüenta a igreja pelo menos uma vez por semana, já que 

apenas dois têm uma participação mensal. Notamos ainda que 8 

freqüentam pelo menos 4 vezes na semana, 7 uma vez por semana e 6 de 2 

à 3 vezes na semana. Com isso, percebemos que a participação religiosa 

ocupa um espaço significativo na vida desses jovens. 

A maior parte (9) dos adolescentes da AD freqüenta esta igreja de 1 

até 3 vezes por semana, havendo apenas 2 que participam 4 ou mais vezes 

durante a semana. É importante observar que, destes 9 jovens, 5 
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informaram que essa periodicidade é referente à época das aulas, sendo que 

durante as férias participam pelo menos 4 vezes por semana. Alguns desses 

adolescentes trabalham durante o dia e estudam a noite. Os dois 

participantes da AD que vão à igreja 4 vezes por semana ou mais são 

adolescentes que não trabalham, ou seja, estudam durante o dia, podendo ir 

aos cultos no período da noite.   

Em relação à IURD, os 7 adolescentes que relataram ir à igreja 4 

vezes ou mais são obreiros ou colaboradores de obreiros (ajudam os 

obreiros, fazendo um “estágio” com os mesmos, como eles próprios dizem. 

Eles esperam ser promovidos à obreiro - subir na carreira). Além disso 

alguns deles interromperam o estudo antes de terminar o ensino médio 

(como podemos conferir observando os quadros 1 e 2 

concomitantemente), o que também propicia uma freqüência semanal 

maior que aqueles que estudam.  

Em relação aos aspectos familiares, voltamos o nosso olhar para dois 

pontos: a composição familiar e a religião dos pais. 

 Em relação à composição familiar, restringimo-nos em conhecer 

apenas com quem esses adolescentes moram, como podemos observar no 

Quadro 3. 

Quadro 3: Composição familiar do jovem em seu local de moradia. 
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Modelos Familiares 
Participantes 

 
Total 

Modelo Tradicional (nuclear e 
ampliada) 

P2; P3; P4; P5; P7; P8; P9; 
P12; P16; P17; P18; P19; 
P24  

13 

Monoparental P6; P10; P11; P13 
 

4 

Novo arranjo com presença de 
um dos pais 

P1; P22 2 

Nov arranjo sem a presença 
dos dois pais 

P14; P15; P20; P21; P23 5 

 

No Brasil atual, existem novas estruturas de parentesco, gerando 

buscas por uma nomeação para esses novos arranjos familiares, bem como 

para seus membros familiares. Tal busca está ligada a procura dos papéis 

desses membros familiares, tanto por eles mesmos quanto pelos 

profissionais (Dias, 1995).   

A família nuclear tradicional, segundo Dias (1995), é composta por 

pai, mãe e filhos. Neste estudo, estamos considerando este arranjo como 

modelo tradicional nuclear e o modelo com pai, mãe, irmãos e também 

outros membros da família, como, por exemplo, avó, cunhado/a, sobrinho 

etc, como modelo tradicional ampliado. 

Notamos, então, que nesta pesquisa, metade dos participantes 

experiencia este arranjo familiar, sendo que 8 são freqüentadores da IURD 

e 5 da AD. E ainda, 8 são famílias nucleares e 5 ampliadas. 

A autora citada aponta também que a literatura tem considerado 

família monoparental aquela na qual os filhos habitam ou somente com o 
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pai, ou somente com a mãe. Neste estudo, tivemos 4 deste tipo de 

composição familiar, dos quais 3 são adeptos da AD e o outro da IURD, 

sendo todos habitam com a mãe. 

Entre os novos arranjos familiares, tem-se também o que se 

convencionou chamar família reconstituída ou ramificada, entre tantos 

outros nomes que perpassam as discussões sobre o tema e as críticas de que 

tais nomeações mantém o modelo tradicional nuclear como padrão de 

adequação (Dias, 1995). No presente estudo, tal arranjo se materializou em 

uma família de um jovem da AD e em uma família de um jovem da IURD 

sendo que em ambas a mãe foi a pessoa que arranjou um novo 

companheiro (padrasto). 

Por fim, a última composição familiar que encontramos entre os 

adolescentes entrevistados foi aquela na qual não há a presença de nenhum 

dos pais no local de moradia dos mesmos. Este arranjo apareceu entre 3 

jovens da IURD e dois da AD. Dois destes adolescentes morava, no 

momento da entrevista, com o irmão/irmã e seus respectivos cônjuges, 

sendo um em função do falecimento dos pais e outro em função dos pais 

morarem em outro estado do país. Os outros dois adolescentes moravam 

com os avós e os tios e o outro somente com os tios. Dois deles moravam 

com os parentes porque seus pais residiam em outro estado e relataram que 

vieram para Ribeirão Preto procurar trabalho. Para finalizar, a última 



 60 

adolescente que não residia com nenhum dos pais, relatou também não ter 

contato com o pai, já que sua mãe havia engravidado ainda na adolescência, 

não mantendo contato com o pai da entrevistada. Ela não residia com a 

mãe, pois na época que isso aconteceu ela sofreu abuso sexual por parte de 

seu padrasto, de modo que foi morar com a avó e a mãe ficou com o 

marido. 

É importante ressaltar que dos 5 participantes da IURD do sexo 

masculino,  3 relataram que, apesar de terem família, moravam mais na 

igreja do que com a família. Contaram que dormem na igreja, tomam 

banho, fazem comida, lavam roupa entre outras atividades domésticas “que 

um futuro pastor” precisa aprender, já que ele pode ir fazer obra em 

qualquer lugar do país, não tendo a família perto para realizar tais afazeres. 

Essa fala foi bem freqüente entre os obreiros, ou seja, entre as pessoas que 

ajudam nos afazeres da igreja, bem como nos cultos, incluído os rituais de 

exorcismo. O obreiro, na hierarquia da igreja, está logo abaixo do pastor.  

Em relação à religião dos pais, no momento da entrevista, na maioria 

dos casos ela é coincidente com a dos filhos, sendo que em quatro 

entrevistas isso não ocorre.  

Entre os jovens da AD, os pais freqüentavam a igreja, levando o 

filho para a mesma. Já na IURD, encontramos casos onde os pais levam os 

filhos para a igreja, e, casos nos quais os adolescentes levam os pais à igreja. 
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É importante discutir a questão do trânsito religioso, já que 

verificamos que tanto alguns jovens quanto alguns pais já freqüentaram 

diferentes instituições religiosas. 

O Brasil configura-se como um país de práticas religiosas sincréticas, 

diferentemente dos Estados Unidos, onde se percebe uma situação de 

mercado religioso (Mariz e Machado, 1994). Enquanto nos EUA notamos 

que as identidades religiosas são exclusivas, ou seja, o individuo opta por 

somente uma afiliação religiosa de cada vez, no Brasil há um sincretismo 

religioso, no qual as pessoas misturam elementos de várias religiões em suas 

práticas. 

No entanto, as autoras citadas argumentam que o Movimento de 

Renovação Carismática Católica (MRCC) e o Pentecostalismo8 contribuem 

para a instauração de um mercado religioso à medida que adotam a forma 

religiosa diacrônica, fundamentalista e racionalizante. Para estas autoras, a 

visão anti-sincrética relaciona-se com a racionalidade moderna e seu 

princípio lógico de identidade, de modo que os movimentos citados 

propiciam a construção de identidade religiosa, em oposição ao sincretismo 

enquanto prática religiosa múltipla. 

A prática simultânea de religiões distintas para estes dois 

movimentos, segundo Mariz e Machado (1994), significa fraqueza de fé, 

                                                
8 Neste estudo, as autoras consideram tanto a AD como a IURD como igrejas pentecostais. 
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aparecendo na vida das pessoas no período em que eram católicos, espíritas 

ou estavam em transição de fé, portanto, no período anterior à conversão. 

Benedetti (2001), em seu estudo realizado em 1994, notou que a 

conversão na AD acontece num sentido mais global da vida pessoal, e não 

apenas em situações traumáticas, de crise ou difíceis. Além disso, o 

pesquisador percebeu que existe uma certa tolerância, principalmente entre 

os jovens, em relação a outras denominações religiosas. 

Por outro lado, a conversão como busca da solução de problemas 

concretos, como  doenças, problemas financeiros e conjugais, entre outros, 

é freqüente entre os fiéis do MRCC e da IURD. Assim, as mudanças  

interdenominacionais seguem a lógica pragmática de resolução de 

problemas que na religião seguida até então não se obteve sucesso. Porém, 

se o critério de resolução de problemas é o motivador do trânsito religioso, 

não é suficiente para a permanência na instituição religiosa. Para esta, a 

valorização da Bíblia e a adoção de comportamentos ascéticos são essenciais 

(Mariz e Machado, 1994). 

Apesar do trânsito religioso entre os pentecostais ocorrer, ele não se 

dá entre toda e qualquer instituição, mas entre as igrejas evangélicas. Desta 

forma, a identidade evangélica é mais importante que a identidade 

denominacional (Mariz e Machado, 1994). 
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Em nosso estudo também percebemos essa questão da identidade 

evangélica. Alguns jovens freqüentaram a igreja católica, centros espíritas e 

religiões afro-brasileiras, mas cessaram essa participação após o ingresso na 

AD e na IURD. Porém, eles consideram normal o trânsito entre as igrejas 

evangélicas, sendo que muitos definem sua religião como evangélica. Além 

disso, muitos adolescentes afirmaram, inclusive, que “Jesus não escolhe 

placa de igreja” (sic), desde que essa igreja seja uma entre as tantas 

evangélicas, obviamente.  

É importante finalizar ressaltando que os dados aqui apresentados 

visaram proporcionar uma maior compreensão do cotidiano do 

adolescente. 
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Cap 04: História, discursos e saberes sobre a AD e 

a IURD 
 

 

 

 O campo religioso evangélico e o número de fiéis em cada filiação 

religiosa expandiram-se, de tal modo que proliferaram as possibilidades de 

identidades evangélicas. Assim, surge a necessidade do conhecimento deste 

fenômeno, desde as condições que favoreceram a expansão religiosa até as 

significações individuais do pertencimento religioso (um dos objetivos deste 

trabalho), para que possamos compreender e intervir efetivamente junto a 

eles. 

 A história, os discursos e os saberes produzidos neste campo são de 

vital importância no nosso estudo, já que consideramos que tais aspectos 

configuram-se como repertórios interpretativos disponíveis em nossa 

sociedade, que podem se tornar vozes presentes nas interações dos jovens 

evangélicos e dos profissionais que lidam com eles. 

 O olhar histórico sobre as condições que precederam o surgimento 

do pentecostalismo brasileiro encontra suas bases nos movimentos do 
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Espírito ocorridos nos Estados Unidos em 19069  (Ramalho, 2001). Estes 

movimentos têm sua origem no metodismo10 e no movimento Holiness11 

(Freston, 1994; Mariano, 1995).      

 Segundo Freston (1994), o movimento de santidade penetrou em 

muitas denominações, produzindo uma “franja separatista”, onde o 

pentecostalismo12 nasceu. Com isso, nota-se que o movimento pentecostal 

foi originalmente uma renovação das igrejas existentes e depois se constituiu 

em grupos independentes separados por pendências doutrinárias. A questão 

racial também foi importante na fragmentação doutrinária, uma vez que nos 

primórdios do pentecostalismo a liderança era dos negros e (das mulheres), 

mas pouco a pouco a separação racial foi predominando sobre essas 

convivências, levando a desmembramentos institucionais. É neste contexto, 

por exemplo, que se deu a fundação da Assembléia de Deus. Isto é,  a 

Assembléia de Deus foi fundada por fiéis brancos ordenados na Igreja de 

Deus em Cristo, predominantemente negra. 

                                                
9 Lima (1991) salienta que o movimento pentecostal surgiu nos EUA por volta de 1890 em diferentes 
lugares. Abril de 1906 foi quando ocorreu um encontro em Los Angeles que germinou a disseminação 
do movimento em todo o país e daí para o mundo. 
10 O metodismo foi fundado no século XVIII por John Wesley na Inglaterra. Desde o início houve a 
preocupação social, manifestada através da busca de santidade social. Isto é, a busca da santidade era 
obra do Espírito Santo na vida do crente e o levava para uma vida de aperfeiçoamento no amor, 
entendido como mútua ajuda no caminho da salvação, do amor e do serviço aos semelhantes. Assim, 
ficaram conhecidos pelas suas práticas metódicas de piedade religiosa e de caridade aos presos e 
necessitados (Bravo, sd). 
11 O Holiness, segundo Freston (1994), é o movimento de santidade que ocorreu na segunda metade 
do século XIX e que, sob a influência cultural do romantismo, colocou a busca pela graça como 
disponível a todos através do “batismo no Espírito Santo.  
12 Pentecostalismo remete ao dia em que o Espírito Santo desceu sob os apóstolos, 50 dias após à 
Páscoa, concedendo a eles o dom de falar em línguas estranhas, o do exorcismo e o da cura. 
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 Mariano (1995) aponta o metodismo e o movimento Holiness como 

responsáveis pelas raízes puritana e pietista do movimento pentescotal. 

Observa-se o puritanismo no crente pentecostal que, segundo o autor, 

precisa mostrar-se santificado através do alcance da perfeição cristã, que é 

conseguida pelo afastamento dos prazeres, interesses e paixões do mundo. 

Para tal afastamento, os líderes pentecostais visam infundir na conduta dos 

fiéis normas e tabus comportamentais, valores morais, usos e costumes 

externos de santificação. 

 Além do puritanismo, outra característica do movimento pentecostal 

surgido no início do século XX é o adventismo13. Freston (1994) afirma que 

com a não concretização do adventismo, a glossolalia14 assumiu a 

centralidade no discurso pentescotal. 

 Com os movimentos de Espírito nos EUA, algumas igrejas 

pentecostais foram fundadas. O movimento chegou ao Brasil sem as 

relações de dependência histórica devido à característica adventista do 

mundo (Freston, 1994) e, assim,expandiu-se e fragmentou-se. 

 A existência da diversidade das igrejas levou a uma ampla gama de 

classificações e tipologias institucionais elaboradas tanto por religiosos 

quanto por acadêmicos. 

                                                
13 O adventismo é a doutrina protestante, fundada nos EUA no final do século XIX, que espera o 
cumprimento literal de algumas profecias numa segunda vinda de Jesus à Terra.  
14 Glossolalia é o dom sobrenatural de falar em línguas desconhecidas. 
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 Nota–se que na década de 30 do século XX , a bibliografia 

pentecostal brasileira foi produzida principalmente por religiosos. Já na 

década de 40 e 50 destacaram-se os trabalhos de sociólogos estrangeiros. 

Tais trabalhos foram seguidos, na década de 60 e 70, por estudos de 

cientistas sociais brasileiros que também possuíam uma carreira e militância 

no protestantismo histórico. A partir do fim da década de 70 apareceram os 

trabalhos realizados por cientistas sociais sem vínculos com as igrejas, os 

quais foram intensificando-se na década de 90 (Giumbelli, 2001) 

O estudo deste campo, segundo Giumbelli (2001), tem revelado uma 

convergência das perspectivas e das formas de classificação elaboradas por 

estes dois grupos (religiosos e acadêmicos), que levam a resultados 

semelhantes, tais como: a produção de divisões internas tanto do universo 

protestante quanto do universo pentecostal baseadas em critérios 

hierarquizadores nos quais os chamados “neopentecostais” são avaliados a 

partir de sua adequação a parâmetros que definem uma certa “autenticidade 

protestante”. O autor ressalta ainda o fato de que essas análises reproduzem 

o desprestígio cultural dos grupos religiosos pentecostais, alertando para a 

necessidade de olhar e classificar de outras formas as transformações no 

meio evangélico, considerando as especificidades da sua expansão no Brasil. 

Acredita-se na necessidade da utilização, neste trabalho, de alguma 

classificação das igrejas, não com caráter rotulador e hierarquizador das 
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mesmas, mas “compreendedor” das similaridades e oposições entre elas. 

Além disso, não utiliza-se dela como verdade absoluta, mas como uma das 

ferramentas que ajudam na compreensão do campo de estudo. 

Neste sentido, apresenta-se a tipologia proposta por Mariano em 

1995, a qual baseia-se na classificação realizada por Freston em 1994, 

através de um corte histórico-institucional e análise da dinâmica interna do 

pentecostalismo brasileiro. Porém, a tipologia de Mariano (1995) considera 

os elementos teológicos na caracterização, o que Freston não faz. 

Tem-se, então, três momentos (ondas) no desenvolvimento do 

pentecostalismo no Brasil. A primeira onda, denominada pentecostalismo 

clássico, implementou-se entre 1910 e 1950. Segundo Freston (1994) é o 

momento de origem e expansão mundial do pentecostalismo para todos os 

continentes, o que também é confirmado por Lima (1991). As igrejas 

representantes desta onda são a Congregação Cristã do Brasil (CCB) e a 

Assembléia de Deus (AD). No início, elas se caracterizaram pelo 

anticatolicismo, pela ênfase no dom das línguas, pelo sectarismo em sua 

relação com o mundo e pelo radical ascetismo. A CCB mantém-se presa as 

estes mesmos aspectos, mas a AD tem mudado seu perfil, já que está 

flexível em relação à incorporação das mudanças que estão acontecendo no 

movimento pentecostal e na sociedade como um todo (Mariano, 1995). 
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A segunda onda teve início nos anos 50 e fragmentou o campo 

pentecostal brasileiro, surgindo, entre outras, as igrejas Brasil para Cristo, 

Deus é Amor, Casa da Benção. As teologias destas duas ondas não 

apresentam diferenças significativas, mas apenas ênfases diferentes em 

relação aos dons do Espírito Santo. Assim, se as igrejas da primeira onda 

enfatizam o dom das línguas, as da segunda onda enfatizam o dom da cura. 

Neste sentido, denomina-se a segunda onda como neoclássica, já que é 

considerada como desdobramento institucional do pentecostalismo clássico 

(Mariano, 1995). 

Segundo Mariano (1995), a terceira onda começa na segunda metade 

dos anos 70, tendo como principais representantes a Igreja Universal do 

Reino de Deus, Renascer em Cristo e Comunidade Evangélica Sara Nossa 

Terra, entre tantas outras. Esta onda é designada como neopentecostal, mas, 

como apontam Mariano (1995), Mariz (2001a) e Giumbelli (2001), a 

utilização deste termo não é ainda uniforme. Ele foi empregado, 

primeiramente, na década de 70 nos Estados Unidos, designando o 

movimento carismático como um todo, ou seja, atingindo as Igrejas 

protestantes históricas e a Igreja Católica. Hoje, utiliza-se o termo 

neopentecostal em diferentes contextos e com vários sentidos. Além disso, 

as Igrejas dessa onda também são consideradas como seitas, pentecostais 

autônomas e pós-pentecostais. Isto, ao meu ver, demonstra como o estudo 
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desse campo é relativamente novo, de modo que os conceitos, categorias e 

concepções, ou seja, discursos, estão sendo construídos e reconstruídos na 

história da religião. 

 Neste contexto, Mariano (1995) utiliza-se do termo neopentecostal 

para denominar a terceira onda, principalmente para diferencia-la das duas 

primeiras ondas pentecostais, já que o autor, na última, percebe diferenças 

teológicas significativas. 

 As características teológicas específicas do neopentecostalismo 

apontadas por Mariano (1995) são: a guerra contra o Diabo e seus anjos 

decaídos, identificados principalmente aos cultos afro-brasileiros e espíritas, 

a pregação e difusão da Teologia da Prosperidade15e a liberalização dos 

estereotipados usos e costumes externos de santidade, que figuravam nas 

igrejas das outras ondas como símbolos de conversão ao pentecostalismo. 

 A tipologia apresentada permite visualizar e ordenar melhor o campo 

pentecostal. Vale ressaltar que este campo é dinâmico, ocorrendo 

assimilações de elementos de uma onda por outra, bem como dos 

significados vigentes na sociedade atual. Portanto, afirma-se novamente o 

caráter não rotulador de tal apresentação. 

 Considerando que o presente trabalho foi desenvolvido com jovens 

que freqüentavam a Assembléia de Deus (AD) e a Igreja Universal do Reino 

                                                
15 A Teologia da Prosperidade, segundo Mariano (1995), é a doutrina que defende que o crente deve 
ser próspero, saudável e feliz neste mundo. Assim, a Teologia da Prosperidade inverte a postura 
pentecostal tradicional de forte rejeição à busca de riqueza material. 
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de Deus (IURD), torna-se importante conhecer como elas foram fundadas e 

quais os discursos pregados por elas. 

 

Assembléia de Deus (AD) 

“A vida cristã exige compromisso sério não apenas com 
Deus  e a igreja, mas também com a sociedade e a família; 
e esta última começa com o nosso cônjuge” (Lições 
Bíblicas, jovens e adultos, 3O. trimestre de 2001, 
p. 63)16 
 

O movimento pentecostal chegou ao Brasil através de dois 

missionários de origem sueca que haviam imigrado para os Estados Unidos 

denominados Gunner Vingren e Daniel Berg. Eles pregavam a doutrina 

pentecostal  ligados à Igreja Batista e se vincularam a esta em Belém do 

Pará no dia 19 de novembro de 1910 (Lima, 1991; Freston, 1994). 

Os missionários suecos, como afirma Freston (1994), imigraram para 

os EUA, na virada do século XIX para o XX, em função da repressão e 

marginalização religiosa, social e cultural que as dissidências protestantes 

sofriam na Suécia. Assim, Vingren e Berg participavam de uma religião leiga 

e contracultural (existente num país que era relativamente pobre), que os 

forçava a uma vida simples. O autor citado ressalta que esse contexto social 

de marginalização dos batistas suecos marcou o desenvolvimento da AD no 

Brasil, principalmente no retardo do aburguesamento da mesma.  

                                                
16 Este livreto é utilizado na escola dominical para jovens e adultos. Uma adolescente me deu este 
livreto e esta frase era uma das que ela havia sublinhado. 
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Se a marginalização levou Gunner Vingren e Daniel Berg para os 

EUA, a profecia de um pentecostal os trouxe para o Brasil. A profecia dizia 

que eles deveriam missionar, em um lugar chamado Pará. Sendo assim, 

vieram para o Brasil. 

Esse ethos sueco-nordestino, segundo Freston (1994), está presente 

até hoje na AD. Desta forma, a mentalidade da AD tem, por um lado, as 

marcas da experiência sueca de marginalização e, por outro lado, as marcas 

da sociedade patriarcal e pré-industrial do Norte e Nordeste do Brasil dos 

anos 30 a 60. 

Segundo Lima (1991), o pentecostalismo que Gunner e Daniel 

pregavam era “rigorosamente idêntico” (sic) ao dos EUA e tinham os 

seguintes princípios: a) a fé absoluta na Bíblia sagrada, ou seja, eram 

fundamentalistas17; b) a crença no batismo bíblico através da imersão do 

corpo inteiro de uma só vez na água; c) a fé na segunda vinda de Jesus 

Cristo em duas fases, sendo a primeira invisível ao mundo e a segunda 

visível e corporal; d) a crença na vida eterna e felicidade para os justos e na 

tristeza e tormento para os pecadores e e) a crença no batismo com o 

Espírito Santo, entre outros. 

                                                
17 Tarducci (1994) explica que o fundamentalismo é um vertente do movimento protestante 
conservador, criada nos EUA a partir de 1870, que defende o princípio da inspiração divina da Bíblia. 
Segundo a autora “é fundamentalista quem se apega à palavra revelada, que tem a convicção de que a 
bíblia está livre de erros humanos e é a “palavra de Deus”, interpretando literalmente seu significado. 
O fundamentalista é uma crente capaz de captar o sentido verdadeiro da sua religião diretamente do 
texto sagrado, abstraindo do clero como intermediário competente desta leitura” (p. 147).  



 73 

O batismo com o Espírito Santo merece atenção especial, já que é 

considerado o aspecto principal da experiência religiosa. A experiência deste 

segundo batismo produz um impacto poderoso na pessoa que pode levá-la 

a falar em outra linguagem, mas a pessoa só será considerada como 

possuidora do Dom das Línguas se a glossolalia perdurar após o batismo. O 

batismo com o Espírito Santo transforma o crente em um novo cristão, 

mais consciente de sua espiritualidade (Lima, 1991). 

 Foi o batismo com o Espírito Santo e a fala em língua estranha sob a 

“Graça D’Ele” que levou a ruptura de uma parte da Igreja Batista de Belém. 

Assim, Celina Albuquerque, apontada como a primeira pessoa no Brasil a 

receber o batismo com o Espírito Santo e a falar em línguas, sua irmã e 19 

pessoas que presenciaram o batismo das duas irmãs, além de Gunner 

Vingren e Daniel  Berg foram excluídos da Igreja Batista local e fundaram 

em 18 de junho de 1911 a “Missão de Fé Apostólica” (Lima, 1991). 

 A AD foi reconhecida oficialmente como Igreja em 11 de janeiro de 

1918. No Brasil, a “Missão de Fé Apostólica” foi transformada na primeira 

Igreja da AD (Lima, 1991). 

 A expansão inicial da AD foi moderada, segundo Freston (1994). O 

autor coloca que nos primeiros 15 anos, ela  limitou-se ao Norte e ao 

Nordeste. Porém, após 1931, com a Convenção Nacional em Natal, 

segundo Lima (1991), as AD do norte e nordeste foram entregues à 
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responsabilidade de pastores brasileiros, de modo que os missionários 

estrangeiros expandiram os trabalhos da AD pelas regiões sul, sudeste e 

centro-oeste do Brasil, além de outros países da América do Sul. Freston 

(1994) ressalta também a importância da mão dos leigos na expansão da AD 

para outros estados brasileiros além do norte e nordeste. 

 Atualmente, a AD possui uma duplicação institucional manifestada 

pelos ministérios da Madureira e da Missão. A Missão é o tronco principal 

da obra sueca, sendo composto por vários ministérios. A Madureira era um 

ministério da Missão que foi excluído em setembro de 1989, após a morte 

de seu fundador e devido às desavenças pelo seu grande crescimento. O 

cisma não produziu uma igreja independente, mas conflitos internos entre 

os líderes da AD  (Freston, 1994). 

O conflito entre os ministérios não é a única tensão presente na AD 

de hoje pois, segundo o autor supracitado, existem tensões entre o desejo de 

aderir a valores burgueses e a tradição assembleiana da glória na humildade. 

Além disso, o relato de um pastor, segundo o autor, diz que a AD perdeu 

fiéis jovens que fazem estudos superiores devido a essas tensões. 

Em relação a outros discursos desta doutrina religiosa, Machado e 

Mariz (1997) ressaltam que a conversão de mulheres, tanto nos grupos 

carismáticos quanto nos pentecostais18, ocorre devido as suas buscas de 

                                                
18 O estudo realizado pela autora abrangeu a AD e a IURD, sendo que ela não diferenciou as igrejas 
pentecostais de acordo com as suas ondas, considerando, portanto, tanto a AD como a IURD enquanto 
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solidariedade e de motivações subjetivas para  enfrentar as dificuldades. 

Entre essas dificuldades estão os conflitos conjugais, os quais são 

traduzidos em termos de comportamentos desviantes dos parceiros do sexo 

masculino (infidelidade, uso de drogas, etc) e de temperamento e relações 

interpessoais das mulheres (ausência das características atribuídas à mulher 

– generosidade, docilidade, abnegação, etc). Tal maneira de visualizar os 

problemas conjugais reflete a tradicional  hierarquia de gêneros da nossa 

sociedade . 

Embora o MRCC e o pentecostalismo reforcem as características 

ditas femininas, tais valores não servem apenas para a maior submissão 

feminina, uma vez que são pregados também para o homem. Isto é, estes 

movimentos defendem a moral sexual rígida para ambos os sexos 

(contrariamente ao machismo), bem como as características de calma e 

ponderação, vida ascética e cuidados com os filhos também para o homem 

(Machado e Mariz, 1997). 

As autoras citadas colocam ainda que apesar destes movimentos não 

abraçarem o discurso feminista, eles têm conseqüências não-intencionais 

que favorecem as mulheres. Entre elas, tem-se a criação de espaços 

alternativos para a discussão de problemas familiares e femininos, as redes 

                                                                                                                                     
igrejas pentecostais simplesmente. Assim, as colocações postas aqui são válidas para a IURD, salvo 
quando destaco alguma diferença. 
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sociais de apoio, a inserção no mercado de trabalho, entre outros que se 

configuram como fontes de recuperação da auto-estima e de empowerment. 

Num estudo realizado com mulheres da AD em Bueno Aires 

(Argentina), Tarducci (1994) analisou da mesma forma a participação 

religiosa das mulheres. Isto é, para a autora, o pentecostalismo atende aos 

interesses práticos das mulheres, mesmo quando legitima o poder e a 

autoridade dos homens, já que ele 1) reordena o âmbito privado do lar e da 

família, situando-a no centro da vida tanto dos homens quanto das 

mulheres; 2) elimina condutas machistas que são nocivas para as mulheres 

(violência, alcoolismo, infidelidade etc), pois no evangelho o machismo e o 

papel masculino são opostos; 3) provém um âmbito coletivo de 

compartilhamento de experiências entre as mulheres, etc. 

Desta forma, percebemos o caráter ambivalente da doutrina 

pentecostal, ou seja, por um lado propicia a autonomização feminina e, por 

outro lado, limita a mesma, traçando um paralelo entre a relação de 

submissão mulher-homem e a relação Igreja- Jesus. Assim, não rompe 

totalmente com o modelo hierárquico  e patriarcal (Machado, 1996). 

Outro aspecto importante é que há diferenças nas relações de gênero 

entre casais que compartilham a mesma crença religiosa (adesão religiosa 

conjunta) e entre aqueles que não.  Neste sentido, no primeiro grupo há 
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maior probabilidade de a religião mudar o padrão familiar através da 

redução da hierarquia de gêneros que no segundo (Machado, 1996). 

Notamos, então, que o movimento pentecostal e, portanto, a AD e a 

IURD, prega as relações sexuais para os dois sexos somente após o 

casamento. Porém, Mariano (1995) salienta as diferenças de visão da 

sexualidade entre as igrejas pentecostais (onde estaria classificada a AD) e as 

neopentecostais (onde estaria a IURD).  O autor ressalta que a sexualidade 

do crente de uma igreja pentecostal não se restringe à procriação (como 

acontece na Igreja Católica), mas é cercada de pudores. Já a sexualidade de 

um crente neopentecostal (IURD) é valorizada como forma de busca de 

prazer sexual no matrimônio,  que estimularia a vida conjugal e a 

manutenção do casamento. 

 Em relação aos métodos contraceptivos,  o movimento evangélico 

pentecostal é favorável ao planejamento familiar, aceitando o uso de 

métodos contraceptivos artificiais (Machado, 1996). 

Com o exposto, pode-se perceber que AD, isto é, os membros que a 

constituem, pois não podemos esquecer que as igrejas são compostas por 

pessoas, vivem no dia-a-dia os conflitos entre  as diferentes vozes que se 

fazem presente no cotidiano dessas pessoas. As vozes da Igreja e as 

diferentes vozes do mundo atual. 
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 Assim, com o diálogo com essa literatura  continuei a indagar e 

buscar respostas sobre como os jovens dialogam com essas diferentes vozes 

e como constroem suas vivências religiosas, caminhando, então, mais alguns 

passos na realização da presente pesquisa. 

 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

“O inimigo do povo de Deus sabe imitar os verdadeiros nas 
expressões corporais, nas orações fortes e até nos louvores” 
(Macedo, Revista Plenitude, no. 80, ano 21, 2001). 
 

  O primeiro aspecto que me chamou atenção quando obtive 

contato com a literatura específica dos estudos desta igreja foi a grande 

quantidade de material em contraste com a Assembléia de Deus. A IURD 

parece chamar mais a atenção dos pesquisadores científicos, bem como da 

mídia. A construção da imagem social da IURD parece ser bem mais 

negativa do que as das igrejas pentecostais de primeira e segunda ondas. Por 

outro lado, a IURD parece crescer bem mais que as outras igrejas. Neste 

contexto, refletir sobre a construção sócio-histórica desta igreja, juntamente 

com a investigação dos significados e sentidos que os fiéis dão para as suas 

participações na IURD, é de suma importância para a contribuição na 
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descontrução19 de noções e, até mesmo, de preconceitos em relação a esta 

igreja. 

Neste sentido, historicamente vê-se que as lideranças da IURD são 

provenientes da Igreja Nova Vida, pertencente à segunda onda, no Rio de 

Janeiro. Edir Macedo tem origem católica e passagem pelo Umbanda 

(Freston, 1994) e se converteu ao pentecostalismo, através da Nova Vida, 

aos 18 anos (Mariano, 1995). Em 1974, após 11 anos que freqüentava a 

Nova Vida, fundou a Cruzada do Caminho Eterno, juntamente com R.R. 

Soares, Roberto Augusto Lopes, Samuel Coutinho e Fidélis Coutinho. 

Macedo, Soares e Roberto Augusto desentenderam-se com os irmãos 

Coutinho e fundaram  a IURD em 1977 (Mariano, 1995). 

 Inicialmente, Soares era o líder da IURD, mas perdeu essa liderança 

para Macedo devido, principalmente, ao programa de rádio que este fazia na 

Rádio Metropolitana do Rio. Com isso, Soares desligou-se da IURD e, em 

1980, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus (Mariano, 1995). 

 Já Roberto Augusto retornou à Nova Vida em 1987, após a sua 

eleição, sugerida por Macedo, para deputado federal em 1986, de modo que 

restou apenas Edir Macedo com único líder da IURD (Macedo, 1995). 

Mariano (1995) coloca que a expansão da IURD ocorreu a partir de 

meados dos anos 80, através do seu uso eficiente dos meios de comunicação 

                                                
19 Desconstrução é utilizado aqui no sentido apontado por Spink e Frezza (1999) de desfamiliarização 
com as  “... construções conceituais que se transformaram em crenças e, enquanto tais, colocam-se 
como grandes obstáculos para que outras possam ser construídas” (p.27).  
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de massa para fins proselitistas. O autor coloca que a IURD expandiu-se 

para 32 países, porém apesar de estar tendo bastante sucesso em Portugal, 

possui grandes dificuldades de expansão nos demais países. Já Bonfatti 

(1999) argumenta que, apesar da IURD assimilar o imaginário da simbologia 

religiosa local dos diferentes países numa tentativa de se adaptar aos 

mesmos, ela faz mais sucesso entre os países africanos e latinos, os quais 

possuem elementos culturais e históricos semelhantes aos nossos.     

Autores de diferentes campos científicos (teologia, psicologia, 

sociologia etc), com diferentes referenciais teóricos (junguiano, cognitivistas, 

construcionistas etc) tentam compreender e/ou explicar, dependendo da 

suas visões de mundo,  o universo da IURD e as razões de seu sucesso 

rápido e contínuo. 

Neste sentido, para Seeber-Tegethoff (1997), a IURD é um produto 

da cultura brasileira, uma vez que mescla os elementos pentecostais 

tradicionais, os elementos das religiões afro-brasileiras, os elementos do 

catolicismo popular e os elementos da sociedade moderna, construindo uma 

religião nova. Segundo a autora, esta integração entre o tradicional e o 

moderno numa reconfiguração dos mesmos é a chave do sucesso da IURD. 

Neste mesmo sentido, Bonfatti (1999) diz que a IURD é uma colcha de 

retalhos feita de aspectos do catolicismo ibérico e magia européia, vindos 

com a colonização, das religiões e magias africanas e indígenas, do 
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espiritismo e do catolicismo romanizado. Assim, numa espécie de efeito 

esponja, a IURD absorve as expressões religiosas que têm alguma 

popularidade na nossa cultura, o que, para o autor, explica uma parte de seu 

sucesso.  

Bonfatti (1999) numa pesquisa que visou compreender o mundo que 

o fiel da IURD vive, estabeleceu a tríade exorcismo, conversão e cura como 

elementos presentes em todos os discursos e práticas dos membros, 

pastores e obreiros. Isto é, o autor coloca que esses elementos “balizam todas 

as falas e vivências de cada um dos membros da IURD...” (p.4). Para o autor, esses 

elementos dão um “sentido totalizante para o fiel e suas experiências, como também 

uma coerência para as mesmas” (p.4).  Essa tríade se inter-relaciona no que o 

autor chamou de “universo universal”, o qual é composto por quatro pilares 

articulados, sendo eles: o simbolismo do dinheiro, a guerra santa, a realidade 

do mal e as doenças divinas. 

Em relação ao simbolismo do dinheiro, Bonfatti (1999) coloca que 

para compreender o significado deste dentro da IURD é necessário 

entender que o valor do dinheiro passa a ser um valor que adquire funções e 

qualidades diferentes do valor numérico. 

Além disso, o autor supracitado salienta duas formas de circulação do 

dinheiro dentro da igreja. A primeira é o dízimo, que aparece em outras 

religiões também, e que possui uma conotação identitária, já que distingue 
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os membros dos não-membros. Vale ressaltar que apenas o dizimista pode 

pleitear de fato uma vida abençoada por Deus.  A outra forma é a oferta, na 

qual,  segundo o autor, o dinheiro adquire a conotação de canal de 

comunicação/intermediação/barganha com o sagrado (sic), de uma forma direta com 

Deus. 

Na opinião do autor, a oferta implica no risco do fiel, no qual quanto 

maior a oferta em dinheiro, maior o risco de sobrevivência de quem a dá. A 

pessoa arrisca-se porque tem fé em Deus, colocando a própria 

sobrevivência em Suas mãos. Desta forma, estabelece-se um pacto 

coercitivo com Deus, pois Ele terá que fazer algo, diante de uma fé tão 

evidenciada; Ele terá que honrar seu compromisso. Porém, Deus não 

abençoará se houver dúvida ou apego do fiel no momento da doação (o que 

pode ser devido ao demônio), pois ele não está firme em sua fé. Desta 

forma, fecha-se uma coerência simbólica. 

Assim, na Universal, Deus submete-se à  “lei de dar e receber” e uma 

boa relação com Deus e o cumprimento dos deveres para com Ele 

possibilita a certeza de receber ajuda divina. Esta certeza está ligada ao fato 

de que, nesta igreja, Deus e os homens são sempre visto como bons, de 

modo que se a recompensa não vêm é culpa do Diabo na vida da pessoa  - e 

não da pessoa (Seeber-Tegethoff, 1997). 
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Comparando esse aspecto na IURD, no catolicismo e nas religiões 

afro-brasileiras nota-se que nas duas últimas, as entidades sobrenaturais 

(santos, diabo, Deus) têm o livre arbítrio, de modo que há sempre uma 

insegurança em relação ao fato deles atenderem aos pedidos ou não. Já na 

IURD, Deus sempre atende o pedido do crente, de forma que se este não 

acontecer a culpa é do diabo, sempre em última instância a culpa é do diabo 

(Seeber-Tegethoff, 1997). 

Percebe-se, então, que o mal é uma realidade viva e atuante na vida 

das pessoas, tendo-se aqui outro pilar do “universo universal” da IURD. 

Diante desse mal, a Universal é a única combatente possível (através do 

exorcismo) contra este inimigo da obra de Deus (Bonfatti, 1999) 

Se o mal existe criado pelo demônio é preciso combatê-lo, tendo-se, 

assim, uma guerra santa, outro pilar de sustentação da IURD. Nessa guerra 

santa, todos os fiéis da IURD são vistos como guerreiros do Senhor 

(Bonfatti, 1999). 

Religiões católicas, afro-brasileiras, kadercista ou qualquer proposta 

ecumênica  são vistas como demoníacas (Bonfatti, 1999). Para Bonfatti 

(1999), ao mesmo tempo em que a Universal combate essas religiões, ela as 

reafirma como importantes, já que são demoníacas. E, ao se reafirmar o 

lado demoníaco dessas religiões, reafirma-se a importância da IURD como 

única capaz de combatê-las. 
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No combate dessas religiões, a IURD absorve elementos e 

concepções das religiões inimigas, tais como: melodias tradicionais católicas, 

cujas letras são modificadas, o copo d’água do espiritismo durante as 

benções através da televisão,  o sal grosso, a arruda, o fechamento de corpo, 

a invocação para que as entidades se manifestem, advindos das religiões 

afro-brasileiras, mas com fins exorcistas, entre outras. (Bonfatti, 1999). 

A libertação dos demônios é vista como a missão central da IURD 

por Seeber- Tegethoff (1997), já que se esta for bem-sucedida todos os 

problemas da pessoa se resolvem. A autora analisa este termo em 

comparação ao utilizado pela Teologia da Libertação, notando que a IURD 

fala da opressão pelo demônio e a Teologia da Libertação da opressão pela 

sociedade injusta. Assim, a similaridade reside no fato de que nas duas, as 

idéias resultam na luta e não aceitação da miséria como dada por Deus. Já a 

diferença reside que a luta na Universal é individual e a da Teologia da 

Libertação acontece na coletividade através das comunidades eclesiais de 

base. Nota-se, então, que há assimilação e adaptação de alguns elementos da 

teologia da libertação. 

Além disso, através da Teologia da Prosperidade pentecostal, as 

mulheres encontram estímulo  para o desenvolvimento de atividades 

extradomésticas, o que favorece a revisão da tradicional concepção do 
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homem como provedor da família, tornando-se fonte de “empowerment” 

(Machado e Mariz, 1997). 

É também em função dessas assimilações e adaptações que Bonfatti 

(1999) argumenta que não existe um novo sistema simbólico, mas sim uma 

re-significação de elementos já re-conhecidos pelos fiéis dentro do campo 

religioso brasileiro, ou seja, uma re-construção de sentido desses elementos. 

Por fim, o último pilar refere-se às doenças divinas e à terapêutica 

universal. Para a Universal, todas as doenças são divinas, ou seja, espirituais 

(e não humanas) e desta forma,  manifestações do demônio no nosso corpo 

ou na nossa psique. O demônio causa a doença e dá os sinais de possessão 

através do nervosismo, da dor de cabeça, insônia, medo, desmaios, vícios, 

doenças que os médicos não descobrem a cura, como câncer e Aids, visões 

de vulto, audições de barulhos e vozes, depressão, desejos de suicídio etc, 

enfim, em todos os problemas de ordem física, mental e psíquica, pois para 

a IURD são todos problemas espirituais (Bonfatti, 1999). 

Existem vários relatos de que esses problemas são curados na 

Universal. Bonfatti (1999) denomina esse fenômeno como suspensão, já que 

a cura teria que ser observada por longo período, com acompanhamentos e 

testagens. O que o autor ressalta é que há relatos de suspensão de 

fenômenos como alucinações, delírios, uso e dependência de drogas como álcool, 

maconha e cocaína, do restabelecimento de laços familiares e afetivos e de um reencontro de 
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sentido da vida dentro de uma dimensão transcendente (p. 20). Assim, o autor afirma 

que pôde perceber que existem certos aspectos dentro dos rituais, 

concepções e visões de mundo da Universal que proporcionam um espaço e 

um instrumental para a reelaboração de sentidos através do testemunho das 

experiências vividas - reelaboração para quem testemunha e para quem os 

escuta. 

Mesmo com todos os aspectos de marketing e, até mesmo, 

manipulação e exploração realizados pela IURD, para o autor supracitado é 

inegável que ela proporciona situações nas quais o sentido e as 

reconstruções de vida são experienciadas, ou seja, situações terapêuticas20. 

Isto é, intencionalmente ou não, a Universal estabelece um espaço 

terapêutico, de escuta e elaboração de diversos aspectos da psique, o que 

ajuda na compreensão da suspensão dos fenômenos citados. 

Talvez o que foi colocado por Bonfatti (1999) incomode e, até 

mesmo, choque alguns psicólogos.  Porém, particularmente, concordo com 

ele, pois não acredito que as pessoas sejam sujeitos passivos, fantoches 

manipuláveis, mas sim atores que constróem suas vidas. Assim sendo, não 

freqüentariam a IURD se algo ali não fizesse sentido para elas, se não 

encontrassem ali o que não encontraram em outro lugar (afinal por que a 

Universal entre tantas?), se ali não ressignificassem suas vidas.  

                                                
20 O autor utilizou o termo terapêutico com a precaução de diferenciá-lo de psicoterapêutico, o qual 
pressupõe o enfoque da psicologia como ciência e, portanto, com pressupostos teóricos e éticos.  
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Com o exposto em todo este capítulo, podemos perceber que a 

maior parte da literatura sobre o movimento pentecostal21  aborda o jovem 

de forma indireta, ou seja, através dos pais ou da retrospectiva do adulto 

lembrando-se de quando era adolescente. Com isso, percebemos a 

necessidade do diálogo com esses jovens, para compreender, a partir deles e 

com eles, como estão acontecendo as suas conversões, as suas participações 

religiosas e os seus relacionamentos afetivo-sexuais. 

                                                
21  A literatura desenvolvimentista parece também enfocar pouco a questão da religião. Donelson 
(1999) ressalta que a religião tem sido negligenciada pela psicologia, apesar dela poder contribuir 
muito para os estudos do desenvolvimento durante a adolescência e das diferenças de gênero. A autora 
afirma a necessidade de expansão da visão da psicologia e do papel da religião na vida das pessoas, 
convidando os psicólogos de adolescentes a darem atenção aos assuntos como conversão, experiência 
religiosa, imagens de Deus e saúde mental e enfretamento. 



 
 
 
 

 Cap 05: Participação Religiosa 
 

 

 

 O presente capítulo aborda a compreensão dos núcleos de sentidos 

das participações religiosas dos adolescentes que freqüentam a Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD) e a Assembléia de Deus (AD), bem 

como a compreensão da produção das autonarrativas do eu propiciadas por 

estes sentidos. 

 Neste estudo, enquanto buscávamos os núcleos de sentidos da 

participação religiosa destes jovens, notamos que suas explicações eram 

apresentadas através de quatro dimensões, a saber: como via a vida antes do 

ingresso na igreja, como ingressou na igreja, como justifica a participação e 

como vê a vida após o ingresso na igreja. Assim, foram nestas dimensões 

que os adolescentes colocaram suas explicações e, ao fazer isso, pudemos 

perceber que eles estavam apresentando os acontecimentos relevantes das 

suas vidas através de uma linha temporal, ou seja, estavam, na conceituação 

de Gergen (1996), fazendo autonarrações.  Ao estabelecer essa relação 

coerente ao longo do tempo, o indivíduo busca, segundo Hall (1998) e 
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Gergen (1996), construir estórias que mantenham sua identidade unificada 

em suas  narrativas do eu. 

 Este capítulo discorre sobre os argumentos e explicações (núcleos de 

sentidos) que os adolescentes dão para suas participações religiosas, os 

quais permitem a construção de uma relação coerente entre os 

acontecimentos da vida do adolescente (histórias do eu). 

 Identificamos 7 núcleos de sentidos para a participação religiosa dos 

adolescentes, os quais foram reunidos em 3 grupos de acordo com as suas 

presenças entre os adolescentes de cada igreja. É importante enfatizar que 

cada adolescente significa a sua participação religiosa através de vários 

núcleos de sentidos. 

 O primeiro grupo que apresentaremos é aquele constituído pelos 

núcleos de significados que foram expostos tanto pelos jovens pertencentes 

à AD quanto pelos jovens pertencentes à IURD. Além disso, houve uma 

maior incidência de argumentações nestes núcleos que nos demais. Os 

núcleos de sentidos da participação religiosa deste grupo são: Conseguir 

Bençãos de Deus, Buscar a Salvação e Ajudar as pessoas. 

   Em relação ao núcleo de sentido Conseguir Bençãos de Deus, 

percebemos que as explicações dadas para freqüentarem as igrejas estavam 

pautadas na busca de proteção de Deus nesta vida. Assim, o sentido da 

participação é conseguir proteção. Esta proteção abrange desde aspectos 
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mais subjetivos, como se sentir bem ou ter harmonização nas relações 

familiares, como até os mais concretos e ligados a soluções de problemas 

cotidianos, como por exemplo, conseguir um emprego ou ser registrado no 

trabalho. 

 No trecho da entrevista apresentado a seguir, podemos perceber a 

busca da proteção de Deus na resolução de problemas familiares e de 

trabalho: 

 “T22: tá... mas é::::: e porque que você quer servir Jesus? P: uhn... 
((pequeno silêncio)) pra recebê::: bênçãos dele P: você vai na igreja 
pra recebe bênçãos de Jesus é isso? P: é T: que bênçãos seriam 
essas? P: ...no meu lar:: T: ahn? P: recebê bênçãos no/no meu lar 
(...)T: que que seria uma bênção? P: uma benção? T: que bênção 
você gostaria? P: que:: meu pai parasse de bebe::r que::: não haja 
mais briga em casa T: essas serão bênçãos? P: é T: cê acha que isso 
te faz í/pra igreja? P: tamém T: também? P: também T: esperança 
de que isso ocorra? P: é T: e aLÉM disso você falou que 
TAMbém além disso o que que fa/te faz ir pra igreja? P:... T: se 
é também é porque tem outras coisas também P: é T: que outras 
coisas seriam essas? P: pra que eu possa:: sê registrado onde eu tô:: 
trabalhando e::: garanti meu futuro T: que que é garantí seu 
futuro? P: é::: construir uma família.. ter um lar::” (P12, masc., 
17 anos, AD, terminou o 3O. Colegial) 
 

 Notamos, então, que a participação na igreja como forma de 

conseguir bençãos nesta vida configura-se em colocar em Deus a solução 

para os problemas pessoais, sejam eles de relacionamentos interpessoais, 

culturais ou sócio-econômicos. Eles não parecem acreditar que tais 

mudanças possam ocorrer de outras formas, como por exemplo, através de 

                                                
22 T. é a entrevistadora e P. é o participante. 
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nossos sistemas legais ou de nossa mobilização social, de modo que a 

esperança para uma mudança real tem que vir de Deus.  

 Uma fala dos adolescentes que foi muito comum, neste estudo, e que 

ilustra muito bem essa questão da descrença em mudanças na sua vida 

através de outros meios  foi, “Só Jesus podia me ajudar”. Essa frase 

apareceu em muitas entrevistas, bem como em conversas informais com os 

jovens da IURD. Quando os adolescentes dizem isso, eles estão salientando 

que o único meio de se ter o desejado é ter bençãos de Deus, é ter a 

proteção d’Ele. 

 Apesar de ser Deus quem realiza a mudança, o crente tem que fazer 

a sua parte, e para tal a igreja dita normas para o alcance dessa proteção de 

Deus. Essas normas direcionam o crente, propiciando ao mesmo a 

possibilidade de tranqüilidade em sua vida, já que ele passa a saber o que 

fazer para ter a proteção de Deus e conseguir a vida desejada. Ao caminhar 

em direção a elas, o adolescente tem a impressão de estar sendo autor da 

sua vida, isto é, estar  realizando e, até mesmo, criando estratégias para 

alcançar o que deseja. Assim, dentro de seu universo simbólico, ele está 

sendo protagonista de sua vida. Vejamos o trecho da entrevista a seguir: 

 “P: tipo assim de... Deus deixa você fazê o que você qué... que 
Deus ele deu o livre é... livre arbítrio pra cada pessoa, num sei se 
você já ouviu isso né... o que que é livre arbítrio assim...  é livre e 
espontânea vontade... ele vai te mostrá o que que é bom e o que que 
é ruim, cê entendeu? Você vai sabê... você vai sabê e tomá a 
decisão, o caminho que você vai querê seguí... se você seguí o 
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caminho dele com certeza você vai sê feliz, você vai se dá bem, mas 
se você seguí o caminho que é errado, que não é dele você vai quebrá 
a cara, cê entendeu? A pessoa pode sê, a pessoa pode sê bem 
sucedida, tipo assim, bem sucedida, que for cê entendeu? A pessoa 
pode tá tipo assim... sê bem estudada a pessoa sê bem, bem assim 
na vida financeira, sê bem, mas com certeza a pessoa ela vai sê tipo 
assim infeliz em alguma área da vida dela você entendeu? T: você 
acha que quando a pessoa segue a Deus ela é feliz em todas as 
áreas? P: em todas as áreas, cê entendeu, num tô falando que 
servindo a Deus num vai vim problemas, num vai vim dificuldades 
vai vim sim, só que qual que é a diferença? Tipo a gente que serve 
a Deus e aqueles que não servem a Deus? vêm dificuldades pra 
todos né, tipo assim os obstáculos pra todos. Qual que é a 
diferença? a gente consegue ultrapassá a gente tem força pra que? 
pra superá as dificuldade, as provação... agora já a pessoa, a pessoa 
que num conhece a Deus com qualquer dificuldade já bate aquela 
depressão.” (masc., IURD, 17 anos, 1O.Colegial) 

 

 Neste extrato da entrevista, notamos que o adolescente nos pontua 

que Deus dá o livre arbítrio, porém há apenas um caminho correto. O 

mapa deste caminho é desenhado pela igreja, e ao pertencer à mesma, a 

pessoa consegue um guia que orienta para o caminho correto, entre tantas 

possibilidades. Isto é, ao seguir as normas da igreja, se consegue uma chave 

para se ter a proteção de Deus, percebida pelos fiéis através das bençãos 

que Ele lhes dá. 

 É claro que, ao ditar normas, a igreja (seria melhor dizer, as igrejas, já 

que a maioria das igrejas cristãs ditam normas) qualifica as possibilidades,  

impondo algumas restrições, o que limita a vida do crente. Porém, como já 

dito, dentro do universo simbólico do crente, ele consegue estabelecer 

metas e atuar em função de alcançá-las. Isto é, parece-nos que o participar 
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da igreja para esses adolescentes aparece como uma maneira de saber o 

caminho no qual agir para resolver problemas reais, para participar 

ativamente na obtenção do que se quer, enfim, de se colocar como 

principal autor de sua vida. 

 Outro aspecto que acreditamos ser importante salientar é que a idéia 

que perpassa este núcleo de  sentido é a da Teologia da Prosperidade (TP). 

A TP23, segundo Souza e Magalhães (2002), prega o estabelecimento de 

uma relação de reciprocidade, na qual o fiel doa o dízimo e outras ofertas a 

Deus e este lhe dá as bênçãos. Assim, como salientado pelos autores 

citados, na TP os ideais de pobreza e humildade são rejeitados, cedendo 

espaço para uma nova ética em que a felicidade e o bem estar espiritual e 

material são esperados nesta vida. Esta nova ética está de pleno acordo com 

os valores da sociedade vigente, já que vivemos, segundo Lipovetsky 

(1994), numa época em que a felicidade subjetiva (baseada em valores de 

bem estar individuais) conduz a maior parte da nossa cultura cotidiana. 

Buscar bênçãos nesta vida é, então, buscar individualmente a felicidade 

subjetiva. 

 Com o exposto, notamos que a participação religiosa para alguns 

adolescentes implica em lutar individualmente pelo desejado, o que envolve 

                                                
23 A Teologia da Prosperidade , como apontado no capítulo anterior, faz parte da doutrina da IURD, 
esse núcleo de sentido apareceu como construção tanto dos jovens da AD como da IURD. E 
importante lembrar que Mariano (1996) salienta que a AD é uma das denominações religiosas que 
mais tem se modificado e adaptado à sociedade atual. 
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se manter no caminho de Deus, seguindo as normas da igreja, pois assim se 

consegue benção nesta vida, ou seja, passa-se a ter a proteção de Deus 

nesta vida. Enfim, busca-se a proteção de Deus como meio de alcançar a 

felicidade subjetiva. 

 Por fim, é interessante notar que, entre os fiéis do Movimento de 

Renovação Carismática e do Pentecostalismo, é freqüente a conversão em 

busca da solução de problemas concretos (cotidianos e materiais), como 

doenças, problemas financeiros e conjugais, entre outros,  uma vez que, na 

religião seguida até então, não se obteve sucesso. Porém, embora esse 

critério seja motivador para o trânsito religioso, ele não é suficiente para 

garantir a permanência religiosa. Para isto, a valorização da Bíblia e a 

adoção dos comportamentos exigidos são essenciais (Mariz e Machado, 

1994). No nosso estudo, o alcance ou esperança de alcance da solução 

desses problemas (ou seja, conseguir bençãos) é importante na manutenção 

do crente na igreja, já que direciona o caminho dele, gerando formas de 

protagonismos e, conseqüentemente, a tranqüilidade de sentir que se tem 

algum controle sobre a própria vida. Mas, é importante reafirmar, nenhum 

adolescente relatou apenas este núcleo de sentido, ou seja, ele é apenas um 

dos aspectos que dão sentido à participação religiosa dos jovens. 

  Já através do núcleo de sentido Buscar a Salvação, percebemos que 

ter uma religião aparece como resposta à pergunta existencial que sempre 
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tem acompanhado o homem: o que acontece para além desta vida? Neste 

sentido, a participação religiosa para estes adolescentes surge como uma 

possibilidade de garantia de um bom futuro em outra vida, como eles 

dizem é a: a vida no céu, a vida no paraíso, a vida eterna na Nova 

Jerusalém, enfim, a vida longe do inferno e do diabo, ou seja, a salvação. É 

importante percebemos que esse núcleo de sentido tem uma estrita relação 

com o anterior, uma vez que em ambos o objetivo do crente é ter a 

proteção de Deus, no entanto, o sentido anterior enfoca as benção nesta 

vida e este em outra vida.  

 É interessante notar, também, que buscar a salvação corresponde à 

motivação da maioria das pessoas que participam de alguma religião 

ocidental. Além disso, notamos que as religiões cristãs ocidentais, de um 

modo geral, acreditam nesta salvação, e, que ela se configura como uma 

estratégia de conforto para lidar com as desigualdades sociais existentes 

nesta vida, uma vez que em outra vida elas não existiriam (se o crente seguir 

a doutrina). 

 Através da fala a seguir, podemos perceber a preocupação do jovem 

com uma vida feliz após a morte, proporcionada pela proteção de Deus: 

 “P: Olha, na igreja,  eu venho porque eu particularmente aprendi 
que na igreja eu tô adorando a Deus... Ahn... que na igreja é o 
lugá onde eu posso ficar sempre,  vamo dizê, onde cê cultua a Deus 
né porque cê sabe que Deus, neste caminho que tá... é o caminho 
que cê pretende um dia, conforme a bíblia, que eu eu acredito na 
bíblia, que você vai chegá ao céu (....) como eu falei pra você, na 
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igreja ... é, podemo dizê assim,  quem vem na igreja, o crente, você é 
crente porque cê qué morá no céu” (masc., 18 anos, AD, 2O. 
Colegial) 
 

 Em relação ao núcleo de sentido Ajudar o Outro, algumas 

colocações preliminares são necessárias, uma vez que notamos algumas 

divergências entre  os estudiosos quanto ao valor de ajudar o outro, à 

solidariedade e cidadania. 

 Existem teóricos, entre eles Ribeiro (2000), que acreditam que as 

religiões neopentecostais incentivam uma religião em sintonia com os 

valores de consumo (no caso, o consumo da espiritualidade, por exemplo: a 

promessa de melhoria de qualidade de vida, incluindo aspecto material), 

privando-as da capacidade de incentivar valores como solidariedade, 

participação comunitária e outros ligados à cidadania.  

 Existem outros teóricos que reconhecem algumas situações religiosas 

como espaços de expressão da cidadania e de aumento da auto-estima, por 

exemplo  Bonfatti (1999) quando nos fala que a IURD, intencionalmente 

ou não, produz espaços terapêuticos com ganhos na qualidade de vida dos 

fiéis e afirmação enquanto cidadão. Ou ainda, os estímulos às mulheres 

para a execução de atividades extradomésticas, favorecendo a revisão da 

concepção de homem como provedor da família, o que acaba 

configurando-se como possibilidade de empowerment (Machado e Mariz, 

1997). 
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 Por fim, temos outro grupo de teóricos, dentre eles Mariano (1995), 

que apesar de reconhecerem que no campo da cidadania mais global e 

política existe um corporativismo partidário e um grande conservadorismo, 

não deixam de reconhecer outras contrapartidas de participação social e de 

conquista e exercício de cidadania pelos fiéis. Entre os exemplos que ele 

cita está o movimento nacional de combate à fome lançado pela IURD em 

1994.  

 Quando pesquisamos os documentos da IURD, entre eles o site da 

internet, vimos que eles colocam que possuem uma preocupação social, 

traduzida em ações de levar a palavra de Deus aos necessitados, 

principalmente os que estão em presídios, em hospitais, na prostituição e 

no consumo de drogas, bem como de dar assistência aos necessitados. Eles 

não aprofundam o que são essas ações, mas sabemos que levar a palavra de 

Deus significa levar as regras do caminho correto, como forma também de 

aumentar a clientela da igreja. No caso da assistência, pudemos ver, por 

exemplo,  que eles colaboram financeiramente com a Pestalozzi – SP e que 

eles possuem um trabalho denominado “Projeto ler e escrever e Supletivo 

Universal Ler e Escrever (SULE)”, no qual voluntários alfabetizam pessoas 

nos templos da IURD. Essas ações, ao nosso ver, possuem um teor 

solidário e de participação comunitária provenientes desses voluntários, 

mesmo que para os líderes da igreja possam ser estratégias de marketing. 
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 No nosso trabalho, não presenciamos essas ações do “projeto ler e 

escrever” nas comunidades que os adolescentes freqüentavam, mas 

observamos que eles saiam constantemente para “evangelizar”, ajudavam 

nos cultos, permaneciam na igreja para atender telefonemas, entre outros. 

É claro que essas ações são pequenas e simplórias e têm um teor 

proselitista que atende aos interesses da igreja. Sabemos também que aliada 

a essas ações estão as determinações da igreja do que é ser um bom fiel e 

merecedor das recompensas nesta vida e após ela, mas essa forma de 

“barganha”, bem como o interesse institucional, não parecem anular 

completamente, ao nosso ver, o fato dos adolescentes acreditarem que 

estão ajudando o outro, de acordo com o que valorizam, e se 

comprometerem com isso.  

 Os adolescentes que significam suas participações religiosas como 

forma de ajudar as pessoas parecem se preocupar com o outro e se verem 

como co-responsáveis (junto com Deus) pela mudança na vida da pessoa. 

Esses adolescentes salientaram esses aspectos como importantes para as 

suas participações religiosas, enquanto outros jovens, nesta pesquisa, 

salientaram outros, o que nos mostra que para estes jovens  ajudar o outro 

é um valor importante, ou seja, eles salientaram essa norma da igreja em 

detrimento de outras porque esta encontra eco com os valores, aspirações, 

desejos e objetivos desses adolescentes. A seleção desse núcleo de sentido 
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pelos jovens também nos sugere que talvez eles não encontrem outros 

equipamentos sociais para exercer, inclusive de uma forma mais adequada, 

e ampliar suas ações de cidadania. 

 Então, com esse núcleo de sentido, percebemos que a participação 

religiosa para alguns jovens significa ter um norte e um espaço para 

realizar ações que eles acreditam que beneficiam o outro. Aliado a 

isso, tem-se todo o valor positivo na auto-imagem deste adolescente, uma 

vez que ele se sente co-responsável na redução do sofrimento das pessoas e 

na existência de um mundo melhor.  

 Para ilustrar as análises destacadas, selecionamos o trecho a seguir: 

“a igreja ela é apenas quatro paredes, entendeu? mas assim... é lógico 
que é falado de Deus em qualquer lugar, entendeu? tem a igreja 
Metodista, é... várias outras mas aqui eles mi insinaro a usá a minha 
fé entendeu? eles me insinaro aqui a falá com Deus; por que eu venho 
aqui? porque eu falo com Deus na minha casa, eu oro eu tenho a 
minha vida minha comunhão com Deus, mas aqui eu venho não só pra 
buscá por mim, como pra ajudá outras pessoas também... pessoas que 
entram na situação que eu entrei e elas precisam de uma ajuda pra 
mudá de vida, como um dia eu cheguei na igreja e me ajudaram. Quem 
mudou a minha vida foi Deus, mas os obreiros me ajudo, o pastor me 
ajudo; da mesma forma eu venho ajudá essas pessoas também 
entendeu? (fem.,16 anos, obreira da IURD, não estuda). 

 
 Embora esse núcleo de sentido tenha aparecido entre os jovens da 

AD e da IURD, a manifestação do mesmo entre os jovens da IURD foi 

mais intensa, principalmente entre aqueles que são obreiros.  

 Além disso, percebemos que ao ser obreiro da igreja, o adolescente 

acaba sendo “empregado” sem salário da igreja, mas também notamos o 
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interesse desses adolescentes nesse tipo de ações e os efeitos positivos do 

status de ocupar esta posição na hierarquia da igreja. 

 O segundo grupo de núcleos de sentidos é formado por aqueles que 

foram colocados pelos jovens que  freqüentam a IURD. Eles são: Fazer a 

obra de Deus, Exercitar a Fé e Afastamento das coisas do Mundo.  

  Em relação ao núcleo de sentido Fazer a obra de Deus, 

percebemos que participar de uma afiliação religiosa para alguns 

adolescentes da IURD significa contribuir com Deus para melhorar o 

mundo. Este núcleo de sentido tem muita proximidade com o de ajudar o 

outro, porém os adolescentes que falaram em Fazer a Obra de Deus 

ressaltaram principalmente o fato de terem sido escolhidos para isso, como 

podemos observar no trecho a seguir: 

“...hoje eu venho buscá o Espírito Santo, durante à tarde eu me dedico 
à obra, que é o quê?Que é ganhá almas, cê entendeu? Que Jesus falou 
né, pros discípulo “ide e pregai todo o evangelho”, cê entendeu?”a toda 
criatura”. Quem que é o discípulo hoje de Jesus? É a gente cê 
entendeu? A gente que foi tipo assim o escolhido, a gente que tá na 
igreja firme e que se dispõe a ganha alma, cê entendeu? ganhá alma que 
eu falo é ganhá tipo assim, leva as pessoas pra igreja, pra conhecê esse 
meu Jesus que a gente conheceu, entendeu?” (masc., IURD, 17 anos, 
1O. Colegial) 

 
 Separamos o núcleo de sentido anterior (ajudar o outro) deste (fazer 

a obra de Deus), por percebermos que a ênfase no fato de ser escolhido por 

Deus para fazer a obra confere ao adolescente um status diferenciado 

perante os outros. Esse status diferenciado tem um efeito positivo na 



 101 

auto-imagem do jovem, pois permite uma reconstrução da forma como o 

jovem vê a si mesmo. Além disso, ao se ver como escolhido para fazer a 

obra, o adolescente coloca um objetivo em sua vida, isto é, ele passa a ter 

um projeto de vida – fazer a obra de Deus.  

 É claro que esse projeto de vida tem todas as restrições impostas 

pela doutrina da igreja, limitando as ações em “levar a palavra aos 

necessitados” – “pregar o evangelho” e “levar almas para a igreja”. No 

entanto, fazer a obra de Deus talvez tenha sido uma das poucas 

possibilidades que estes jovens tiveram de estabelecer um projeto de vida – 

um sentido para se continuar vivendo.  

 Sabemos que ter projetos de vida é algo importante para a nossa 

saúde integral e que, como salienta Silva (2002), “pensar em saúde quando não 

se tem projeto de vida parece impossível” (p.33). Apesar da importância de se ter 

projetos de vida, muitas vezes não conseguimos traçá-los e/ou alcançá-los. 

De certa forma, a IURD está proporcionando isso aos jovens. 

 As respostas identificadas no núcleo de sentido Exercitar a Fé, nos 

mostram que dar o dízimo, afastar-se das coisas do Diabo e orar são formas 

de exercitar a fé. Com o exercício da fé passa-se a acreditar nas bençãos 

de Deus,  a buscá-las e a recebê-las. No fragmento a seguir extraído da 

entrevista de uma adolescente da IURD, observamos seu relato sobre como 

a IURD a ensinou a acreditar em Deus, ou seja, acreditar que Ele pode 
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atender aos pedidos, acreditar que Ele pode fazer milagres, desde que se 

ore/desde de que se exercite a fé:  

“P: Bom, assim... Tem pessoas que até lê a bíblia, mas a bíblia 
num passa nada mais nada menos que a bíblia entendeu? Eles 
num têm essa fé do que tá escrito na bíblia vai saí do papel pra 
acontecê na minha vida. Nas outras igrejas que eu fui eu acho que 
um dos motivos pra que a minha vida continuasse da mesma forma 
foi isso "ah mas na palavra de Deus tá escrito isso” Só que eles 
num mi insinaro a usá a fé de que aquilo ia passa, saí do papel e 
acontecê na minha vida. Agora aqui na igreja não eles, o pastor 
fala "olha tá escrito na bíblia que Deus vai mudá sua vida”, um 
exemplo, só que o pastor ele só num insina o que tá escrito lá, me 
lembra o que tá escrito lá. Não, ele me insina, eu sabê que eu tenho 
que usá a fé, que eu tenho que orá tal, buscá p'raquilo que tá 
escrito no papel venha acontecê na minha vida entendeu? pra que a 
minha vida venha muda. O mesmo Deus que tá aqui tá nas outras 
igrejas, mas milagres têm acontecido porque a gente tem aprendido a 
usá a nossa fé, entendeu? E eu tenho essa prova assim, até mesmo 
na minha casa porque é... AIDS, câncer esse tipo de coisa são 
doenças que num tem cura, mas a minha mãe foi curada,entendeu? 
da AIDS, ela tinha e ela foi curada. Nas outras igrejas quando 
ela ia, ela continuô doente tanto é que ela tava no hospital cum dias 
contados pra morre, mas à partir do momento que a gente começô a 
busca, o pastor oro, o diabo saiu, e, hoje, a minha mãe tá aí ó, 
firme e forte (fem., 16 anos, obreira da IURD, não estuda)  
 

 Precisamos apontar aqui duas questões. A primeira é que se você 

exercitar a fé, Deus atenderá os pedidos. Todos os pedidos? De qualquer 

pessoa? Certamente não. Os pedidos daqueles que têm andado no caminho 

de Deus, o que, além das orações, implica em dar o dízimo. Bonfatti (1999) 

analisa que há um pacto coercitivo com Deus, uma vez que se o fiel 

demonstra a fé, Deus tem que atender os pedidos. Se ele não atende os 

pedidos é porque o fiel não exercitou a sua fé (coerência simbólica). Isto, 
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de certa forma culpabiliza o fiel. Mas, a doutrina da IURD coloca que se o 

fiel não está exercitando a fé como devia é porque o Diabo está em sua 

vida, o que retira a culpa do fiel. 

 Seeber-Tegethoff (1997), como já salientado no capítulo 4,  nos 

aponta para o fato de que, para a IURD, os problemas são devidos ao 

demônio, de modo que para conseguir as bênçãos é preciso ter a libertação 

do demônio. Uma das formas de se libertar do demônio é exercitando a fé, 

o que implica numa luta individual e no não questionamento da suposta 

palavra de Deus.  A autora citada salienta ainda que tanto a IURD como a 

Teologia da Libertação pregam uma luta contra a miséria, pois esta não é 

de Deus. Porém, na Teologia da Libertação esta ocorre na coletividade 

contra a sociedade injusta, enquanto que na Universal esta ocorre 

individualmente contra um diabo concreto que interfere na vida cotidiana, 

através do exercício da fé. 

 Notamos, então, que exercitar a fé é uma forma de luta/busca 

individual das bençãos de Deus. Com este núcleo de sentido, podemos 

perceber claramente que os núcleos que estamos discutindo aqui se 

entrecruzam na significação da participação religiosa de cada jovem. 

 O último núcleo de sentido colocado somente pelos adolescentes da 

IURD é o Afastamento das coisas do mundo. A freqüência à IURD para 

esses jovens é vista como um fator facilitador para se manter longe das 
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coisas mundanas que estão associadas ao diabo e que, portanto, devem ser 

evitadas, caso se queira servir corretamente a Deus, como podemos 

perceber no extrato a seguir: 

 “P: a casa vazia sem Deus ela tá sujeita a qualqué coisa né. E 
essa casa é o nosso coração. Se você não tem Deus pra guardá o seu 
coração, automaticamente um espírito desse entra. T: entendi... e 
esse guardá o coração... como que eu tenho Deus dentro de mim?P: 
se você buscar ele de fato e de verdade fazê a vontade dele não a 
sua”(...)“T: como que a gente busca Ele de fato e de verdade? P: 
fazendo a vontade dele e não a nossa vontade T: e qual que é a 
vontade dele?P: a vontade dele é que você ande no caminho dele, 
não beba não fume, porque isso não vai fazê mal pra Deus, vai sê 
pra você.  Deus num qué um corpo sujo porque, por exemplo, se 
você fuma, teu pulmão vai se desgastando, se acabando e isso não é 
bom pra você, quem dirá pra Deus porque Deus num qué o seu 
filho... mal... doente... porque se ele é pai... ele qué tê o filho perfeito 
(fem., 17 anos, IURD, 5/6 séries) 

 

 Dessa forma, notamos que o afastamento das coisas do mundo 

também se configura como uma forma de se obter bençãos de Deus, já que 

facilita seguir o caminho apontado como correto pela comunidade de 

discurso religiosa. 

 Por fim, o núcleo de sentido apontado apenas pelos adolescentes da 

AD é a Sociabilidade.  Na participação religiosa como meio de 

sociabilidade, as vozes que significaram a participação dos adolescentes, 

fazendo com que eles freqüentassem a igreja, foram as dos amigos, como 

pode se observar no trecho a seguir. 

“aí eu já tendo uma amizade com eles assim, eu já pude vim pra 
cá, depois disso eu nunca mais parei.... assim, eu vim mais né, 
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naquela época, por causa disso, eu gostava do meio evangélico, das 
amizades, do que as pessoas afalavam nos cultos, né (...) da 
maneira das pessoas agirem porque quando a gente num tava.... eu 
num era da igreja, tinha amizades fora, era sempre conversas sobre 
assuntos.... ahn, droga, sabe, e outras coisas, ahn, que levavam você 
indiretamente a uma vida assim não muito legal. Coisas que pra 
você fazê coisa errada era mais fácil, então, eu vindo para igreja 
passô a tê outro tipo de conversa, sabe? Era uma coisa assim.... 
sem tanta besteira, uma coisa mais amistosa, pessoa se preocupava 
cm você, de você tá bem, né, assuntos sobre a bíblia, a igreja” 
(masc., 17 anos, AD, 3O. Colegial). 
 

 A participação religiosa, para alguns adolescentes, significa um meio 

de fazer amizades e também ter uma vida cultural, seja cantando nos 

grupos oficiais da igreja, seja participando dos cantos durante os cultos. 

Esta constatação, à primeira vista, poderia ser considerada de forma 

negativa, já que tradicionalmente espera-se mais dos motivos que levariam 

ao desenvolvimento da religiosidade. Entretanto, ao observarmos como 

este significado é positivo para o adolescente, devido a importância dos 

grupos de pares nesta fase da vida, também podemos considerar a 

participação religiosa como sociabilidade de uma forma positiva.  

 O importante é perceber que a igreja está ocupando um lugar de 

socialbilização que, talvez, outros equipamentos sociais existentes não 

ocupem. 

 Pelo exposto, percebemos que os núcleos de sentidos apontados 

aqui Conseguir Bençãos de Deus, Buscar a Salvação, Ajudar as 

Pessoas, Fazer a obra de Deus, Exercitar a Fé, Afastar-se das coisas 
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do mundo e Socializar-se permitem a nossa compreensão de que os 

sentidos da participação religiosa desses adolescentes são saber o caminho 

a percorrer individualmente e percorrê-lo em busca da felicidade que 

se materializa numa vida protegida por Deus, isto é, ser protagonista 

da própria vida dentro do universo simbólico; ter a proteção de Deus 

numa outra vida, mesmo que de forma compensatória das faltas 

desta vida; ter um norte e um espaço para ações que beneficiem o 

outro, ou seja, ter uma participação comunitária, mesmo que de 

forma restrita; ter um projeto de vida; ter um status diferenciado em 

relação às demais pessoas; e ter uma vida social e cultural. Isto é, são 

esses significados que motivam e dão coerência a participação religiosa 

desses adolescentes em suas igrejas, a despeito das intenções reais das 

mesmas. 

 A Árvore de Associação24 número 1, que se encontra na página 96, é 

um quadro sintético da entrevista de P15, no qual podemos perceber que 

este adolescente significa sua participação religiosa através de vários núcleos 

de sentidos. Além disso, ela também ilustra que esses núcleos de sentidos 

foram apresentados à entrevistadora através das quatro dimensões de 

análise anteriormente citadas, as quais nos fez perceber que esses jovens 

                                                
24 A Árvore de Associação é um recurso proposto por Spink e Lima (1999) no intuito de dar 
visibilidade aos conteúdos e facilitar a interpretação das práticas discursivas. 
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estavam construindo histórias do eu, tendo o ingresso na igreja como 

marco de mudanças nessas narrativas. Vejamos a árvore de associação: 



96 

 

 

 Árvore 1: A participação religiosa para Felipe (P15, masc., 17 anos, IURD, 1º Colegial) 
 
Antes do ingresso

 
 Bebida como diversão

 
 solidão e angústia  

  
 

Ingresso 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Explicação _____ buscar o Espírito Santo  
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pós-Ingresso ______ Deus o protege _ _____ estava ao seu lado quando sua mãe morreu  

Através da mãe 
 

 tinha 12/13 anos 
 

 “vinha por vir”
 

 companhia para a mãe
 

 desistiu 
                                                                                     
 
 
 
  

Através do primo 
 

 grupo de jovens 
  “conheci a Verdade”   permaneceu na igreja 

“Estava mais maduro” 

                
 

       
“queria ouvir a palavra” 

Obreiros e pastores _____   “conheci Jesus de fato e de verdade”_____ conversão 

“Aquilo que Deus fez para mim” = “a verdade que está na Bíblia” 

“Fazer a obra de Deus” ________ “Escolhidos como discípulos”  ______ Evangelização  

“Firme e íntegro na presença de Deus”______   Salvação  

“Fazer a vontade de Deus”_____ “seguir Deus” ______ Deus Protege  ____ “se dar bem”/ “ser               

                          Feliz”  
Salvação                  “Ultrapassa todos os  

Obstáculos “  
 

Buscar Jesus______ na Igreja = casa de Deus______ Salvação     

tirou “o trabalho” que estava na sua família (trombose na perna)____ nunca + trabalhos vão pegar nele  
                                        

Sabe que será salvo ______ vai para nova Jerusalém______ eternamente no céu 

Obs1 : Os destaques em vermelho referem-se aos núcleos de sentidos da participação religiosa produzidos no tempo curto da entrevista.
Obs2: Os destaques em azul referem-se às dimensões que foram analisadas na entrevista.
Obs3 : “Trabalho” significa mal dirigido a alguém através de cultos afro-brasileiros como umbanda e candomblé.
Obs4: “Nova Jerusalém” é a terra prometida aos bons fiéis em outra vida, após a morte.
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 Mendes (2002) realça que, através de um trabalho biográfico 

constante, elaboramos, narrativamente, as contradições e dissonâncias de 

nossa vivência experiencial, no intuito de mantermos o sentimento 

individual de permanência identitária. O autor não acredita numa identidade 

imutável, mas sim numa identidade diversificada e narrativamente 

construída, ou seja, acredita na articulação das múltiplas experiências pela 

identidade narrativa devido à nossa necessidade de manter a coerência 

interna.  

 Para Gergen (1996), as autonarrativas são produtos do intercâmbio 

social, o que implica em ser um “eu” com um passado e com um  possível 

futuro imerso na interdependência das relações. No nosso estudo, notamos 

que os adolescentes percebem o “eu” passado (antes do ingresso na igreja) 

de forma diferente do “eu” presente (pós-ingresso) e do “eu” futuro (pós-

ingresso), como podemos observar na Árvore de Associação 1. 

  As duas citações que se encontram a seguir nos mostram que os 

adolescentes situam suas práticas cotidianas em função dos acontecimentos 

antes do ingresso na igreja e após o ingresso verdadeiro na igreja. Neste 

contexto, as narrativas do eu construídas salientam que houve uma 

progressão na vida deles, a partir do momento que passaram a participar da 

igreja seguindo a sua doutrina, e que se mantém estável de forma positiva, 
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pois continuam participando da mesma. Vejamos os trechos das 

entrevistas: 

 “aí hoje eu posso dizê que minha casa é um cantinho do céu sabe 
que mudou totalmente.... é:: meu irmão num usa mais droga... meu 
pai Bebe mas num é da mesa forma entendeu? Mesmo assim minha 
mãe continua lutando por ele pra ele acaba/ Pará de bebe... e meu 
irmão mudô totalmente minha casa... assim minha m::ãe... 
depressão sumiu assim sabe: foi curada e:: meu outro irmão que 
num gostava de vim minha mãe começo a trazê ele forçado e ele vem 
sabe... ele gosta de vim tudo ele agora é obreiro” ( P17, feminino, 
IURD) 

 

 E ainda: 

 “assim que nem pra mim... alguém pode faze o trabalho que fô pra 
mim nunca vai pegá ni mim por que? porque eu tenho a proteção de 
Deus você entendeu? Num adianta a pessoa só vim na igreja a 
pessoa ela tem que te o que... tem que te proteção de Deus cê 
entendeu? A pessoa tendo num vai pegá nela mas a pessoa num 
tem::do vindo na igreja mas num tendo proteção de Deus vai pegá o 
trabalho nela.”  (P15, masculino, IURD) 

 

 Para uma pessoa aderir a uma religião é preciso que ela traga alguma 

mudança importante em sua vida cotidiana, de modo a produzir uma 

reorganização das necessidades afetivas, sociais, e familiares, entre outros 

aspectos que estão longe de se caracterizarem como motivações religiosas. 

Assim, como a pessoa se aproxima da religião em busca de pequenos 

favores, a religião terá que oferecer uma nova maneira do indivíduo ver a si 

mesmo e de ver a sua condição no mundo para que ele continue 
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freqüentando a igreja. As conversões devido às motivações estritamente 

religiosas também existem, mas de forma muito reduzida (Prandi, 1999). 

 Então, no contexto do nosso estudo, pudemos ver que os aspectos 

que fazem com que os adolescentes tenham uma participação religiosa são: 

ter um status diferenciado perante os outros adolescentes; ter um projeto 

de vida; realizar ações que ajudem o outro; ter ações protagonistas e de 

crença no controle da própria vida; ter um espaço de sociabilidade, todos 

possibilitados pelos núcleos de sentidos apontados anteriormente. Estes 

aspectos dão sentido à participação religiosa dos adolescentes por ter 

proporcionado, estar proporcionando ou vislumbrar no futuro a 

oportunidade de mudanças relevantes na prática cotidiana dos mesmos, o 

que autor citado colocou como importante para haver a conversão.  

 Essas mudanças produzem narrativas progressivas e estáveis. Gergen 

(1996) argumenta que as narrativas progressivas são aquelas cujos 

acontecimentos ao longo do tempo movimentam-se de forma crescente. Já 

as narrativas de estabilidade são aquelas onde trajetória do indivíduo se 

mantém inalterada em relação a alguma meta. 

 Assim, através dos núcleos de sentidos da participação na AD e na 

Universal, os adolescentes estão construindo narrativas do eu progressivas 

(por exemplo, quando colocam que passaram a ter a proteção de Deus e a 

vida melhorou, quando se vêm como escolhidos, gerando um efeito 
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positivo na auto-imagem deles), estáveis positivamente após a progressão 

(quando conseguem manter uma vida social e cultural; quando acreditam 

que sempre terão a proteção de Deus) e/ou vislumbrando uma progressão 

(quando esperam a salvação após a morte, quando esperam melhorias nesta 

vida). 

Assim, a AD e a IURD estão, na verdade, propiciando a re-

construção das autonarrativas dos jovens. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Cap 06: Relacionamentos afetivo-sexuais 
 

 

 Após abordamos os significados das participações religiosas de 

jovens adeptos da AD e da IURD, nos concentraremos agora na  

compreensão dos sentidos dos relacionamentos afetivo-sexuais de 

adolescentes religiosos, o que configura-se como um dos objetivos do 

nosso trabalho. 

 Temos, como principais práticas sociais afetivo-sexuais dos 

adolescentes em geral, o ficar e o namorar. 

 Chaves (1994) define o ficar como a menor forma de relacionamento 

entre duas pessoas e aponta seu surgimento na década de 80. Weingärtner 

et al. (1995) referem-se ao ficar como um novo estilo de relacionamento 

possibilitado pelas modificações sócio-culturais que passaram a permitir 

uma maior liberdade em relação aos comportamentos sexuais. 

 Neste sentido, Chaves (1994) explica o surgimento do ficar em 

função de três sistemas culturais, a saber:  1)a ideologia do erótico que 

coloca ênfase nos corpos e prazeres; 2) os discursos de sexualidade 

baseados na racionalização e na reprodução e 3) o sistema hierárquico de 
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gênero visualizado nas dicotomias masculinidade versus feminilidade, 

atividade versus passividade e assim por diante. 

 Caridade (1999), discorrendo sobre a sexualidade dos adolescentes, 

salienta que a prática do ficar expressa uma nova ética para os 

relacionamentos provisórios (fundamentados na rapidez presente na época 

atual), a qual configura-se no aspecto de  não ter compromisso com o 

amanhã, ou seja, não criar vínculos.  Desta forma, ficar significa que nada 

fica depois do ficar. Ficar significa não ficar. 

 Para Rieth (1998), o ficar e o namorar são códigos complementares, 

uma vez que apresentam as possibilidades de experimentação e de 

relacionamento marcado pelo prazer sexual recíproco (através do ficar), 

onde, como coloca Caridade (1999), assume-se abertamente que é bom 

ficar sem qualquer compromisso para o depois,  e, também a busca de uma 

pessoa especial baseada no amor romântico (através do namoro). Isto é, o 

ficar e o namorar se complementam como formas de expressão da 

sexualidade do adolescente que vive no momento atual.  

 Assim, consideramos o ficar e o namorar como figuras do nosso 

foco de análise, deixando como pano de fundo outros aspectos dos 

relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens, como, por exemplo, a divisão 

sexual do trabalho, a questão dos métodos contraceptivos e as relações de 

gênero que perpassam todas estas questões. 
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 Neste sentido, concentramos nosso olhar sobre os “argumentos e 

explicações dados (pelos participantes)25 para tornar os relatos (sobre o ficar e o 

namorar)26 plausíveis” conforme salientado por Pinheiro (1998; p. 19). 

 Vale ressaltar, novamente, que não buscamos definir o que é o ficar e 

o namorar para os jovens pentecostais, dentro de uma visão essencialista, 

mas sim compreender como eles estão construindo esses relacionamentos 

afetivo-sexuais. Tais construções são posicionamentos em relação a estas 

práticas sociais, derivados dos sentidos produzidos para as mesmas. E para 

compreender o sentido numa interação dialógica é necessário buscar as 

vozes que a permeiam (e que fazem parte do tempo vivido do 

entrevistado), bem como o uso dos repertórios interpretativos que estão 

disponíveis nos contextos sociais e históricos. 

 Para alcançarmos este objetivo, trabalhamos com duas entrevistas, 

sendo uma a do P15, que passaremos a chamar de Felipe, e outra a do P22, 

que passaremos a chamar de Júlio. Privilegiamos o olhar sobre os 

relacionamentos afetivo-sexuais de jovens do sexo masculino em função 

das discussões e críticas recentes à restrição dos estudos de gênero aos 

estudos das mulheres, as quais podemos conhecer através de Korin (2001) 

e Couto (2002).  Korin (2002) salienta que houve, nas últimas décadas, um 

intenso desenvolvimento dos estudos e práticas envolvendo a feminilidade, 

                                                
25 Complementação nossa para tornar a questão mais compreensível no contexto do nosso trabalho. 
26 Idem 1. 
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ao passo que o mesmo não se deu com os estudos sobre os homens, 

investigando-se pouco sobre a masculinidade tradicional, suas 

conseqüências e sofrimentos psíquicos. Já Couto (2002) aponta para a 

associação entre o homem e o público que faz com que poucos estudos de 

sexualidade e gênero (âmbito privado) se realizem com o foco nos homens, 

de modo que, em relação à sexualidade, eles acabam sendo alvo de interesse 

apenas quando possibilitam a compreensão do universo feminino. 

Iniciaremos discutindo o sentido do ficar e do namorar para o Júlio, 

sendo necessário recapitularemos um pouco do tempo vivido por ele, ou 

seja, alguns aspectos importantes que conhecemos da história pessoal deste 

entrevistado. É claro que não focamos nosso estudo neste aspecto, no 

entanto, ele se torna relevante à medida que nossa compreensão dos 

sentidos que circulam na sociedade se dá através da interface entre os três 

tempos do contexto discursivo. Procuramos, então, sempre que possível, 

não perder de vista o contexto maior das práticas discursivas.  

 

 

 

 

 

Júlio, AD, sexo masculino, 17 anos. 
Freqüenta a AD há 4 anos. Igreja do bairro Vila Tibério 

Freqüência semanal: 4 vezes por semana  
Escolaridade: cursa o 3O ano do ensino médio 
Nunca trabalhou 
Pai: adepto da AD 
Mãe: era católica e atualmente freqüenta a Igreja Comunidade Cristã 
Núcleos de sentido da participação religiosa: Benção de Deus e sociabilidade 
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 Quando buscamos as possibilidades de sentidos dados ao ficar por 

Júlio, percebemos que a primeira associação que ele fez foi “é uma coisa assim 

bem complexa” (L: 297), justificando essa complexidade pela ambivalência 

entre proibição e existência, como podemos observar no seguinte trecho 

“porque perante a igreja isso é errado mas... geralmente isso ocorre com muito/uma 

freqüência muito grande sabe?” (L: 297-299).  Essa ambivalência é retomada 

logo em seguida quando ele diz: “por a gente ser evangélico a gente sabe que é 

errado mas muitas vezes a gente acaba praticando” (L: 302-303). E relata, ainda, a 

prática pessoal do ficar quando diz “já aconteceu comigo” (L:300-301). 

 Assim, notamos que Júlio relata o ficar como uma prática corrente 

entre os jovens assembleianos “T: ... mas assim a doutrina não permite ficá... mas 

de vez em quando os jovens ficam.... P: de vez em sempre é bem freqüente bem freqüente 

T: é bem freqüente? P: bem bem freqüente” (L: 488-492). Complementar a isto, 

num momento anterior da entrevista ele já havia dito: “eu sei de muitos casos 

aqui que acontece” (L: 301). 

Percebemos, até aqui, que o ficar é uma prática comum entre os 

jovens que freqüentam a AD, mesmo sendo contrária a doutrina desta 

igreja. 

 Júlio descreve o ficar como “uma vontade talvez... fisiológica ahn::... vamo 

dizê assim "ah eu tô com vontade de beijá na boca" então aí você vai só pra isso” (L: 

415-417). Ele ressalta que “não tem interesse nenhum pela pessoa com relação a 
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uma::: coisa mais séria” (L:414-415). E continua dizendo: “o máximo que pode tê 

é talvez um/uma atração física pela pessoa com a qual você tá ficando afeto eu:: num não 

acredito” (L:423-424). E ainda: “é mais atração FÍsica MESmo não tem afeto não 

tem carinho nenhum muito menos amor no momento” (L: 426-428).  

Até o momento notamos, então, que Júlio significa o ficar como 

uma prática guiada pela atração física, que acontece com freqüência, mas 

que é errada perante a Igreja. 

Assim, os sentidos dados à atração física, a existência freqüente e a 

prática errada precisam ser melhor compreendidos. 

 Em relação à limitação do ficar como uma prática sem afeto, sem 

interesse pelo o outro (o “ficante”) e por “algo mais sério” como o namoro 

e o casamento, restringindo-o apenas à atração física, notamos que outros 

estudos também têm apontado a construção do ficar pelos jovens desta 

maneira. Entre estes estudos estão aqueles que consideraram a existência de 

uma participação religiosa e os que não abordaram esta questão27. 

 Carvalho (1999), num estudo comparativo realizado com 

adolescentes de diferentes religiões, ressalta que os jovens da AD, espíritas 

e presbiterianos caracterizaram o ficar como algo sem compromisso e 

como uma relação momentânea (namoro de um dia). Visto desta maneira, 

                                                
27 Entre aqueles que investigam o ficar sem fazer menção à afiliação religiosa dos jovens estão: 
Chaves (1994);  Weingärtner et al. (1995); Feiring (1996); Rieth (1998);Montgomery e Sorell (1998) 
e Shulman e Seiffge-Krenke (2001). Já os estudos entre jovens evangélicos são mais escassos, de 
modo que entramos em contato com apenas um.  
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podemos considerar que o ficar está sendo construído como uma prática 

que não visa necessariamente um “compromisso mais sério”, parecendo, 

então,  ser baseado apenas na atração física. Este parece ser o repertório 

interpretativo do ficar que Júlio compartilha com seu grupo de pares e traz 

para o contexto discursivo. 

 Além disso, a autora supracitada relata ainda que 10% (5 em 50 

entrevistados) dos adolescentes da AD consideraram o ficar como uma 

prática normal e alternativa às regras rígidas de condutas da sexualidade. 

 Da mesma forma, Júlio também descreveu o ficar como uma prática 

freqüente entre os adolescentes que freqüentam a mesma igreja que ele, 

incluindo-se entre aqueles que já a praticaram e/ou a praticam. 

 Quando indagamos os motivos que tornam o ficar uma prática usual, 

ele traz para a interação dialógica repertórios interpretativos de outros 

domínios do saber. Analisemos o seguinte trecho: 

 “T: porque será que isso acontece? P: porque  muitas vezes os 
jovens não qué assumí um compromisso sério i:: exatamente por 
sermos jovens a gente tá naquele fase do... dos hormônios 
transbordantes vamo dizê  i:: aí você começa/ de repente você 
começa a conversar com uma pesso::a e você vê que ela tá a fim e 
você uni o útil ao agradável  ai começa e fica é bem:::  bem 
complexo isso” (L: 493-498). 
 

 No nosso cotidiano, segundo (Lyra et al. (2002), circulam idéias 

sobre a adolescência e a juventude, e entre elas está a questão do jovem ser 

visto como irresponsável. Assim, quando Júlio fala que o ficar acontece 
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“porque muitas vezes os jovens não qué assumi um compromisso sério” (L:494), ele 

parece trazer para o contexto dialógico a associação entre juventude e 

irresponsabilidade existente no nosso imaginário social. 

 Analisamos que sua negociação entre os diferentes discursos, leva-o a 

trazer também como foco a associação entre juventude e “hormônios 

transbordantes” tão legitimada pelos discursos científicos vigentes.  

E ainda, quando ele diz “você começa a ver que ela tá a fim e você uni o útil 

ao agradável”, ele parece se referir ao fato de que ficar é útil para dar vazão a 

sua necessidade fisiológica, bem como que seria agradável para ela ficar 

com ele já que ela tem esse desejo (“você vê que ela tá a fim”). Aqui 

poderíamos até pensar em uma desigualdade de gênero, pois traria a idéia 

de que somente o homem teria essa necessidade, porém não percebemos 

essa desigualdade em relação à sexualidade em outros momentos da 

entrevista, existindo até um momento em que ele diz que o desejo sexual os 

dois sexos têm “eu acho vontade a gente tem com certeza porque:::: eu acho que isso é 

natural do homem eu acho quer dizer homem em geral do homem e mulher”  (L: 674-

676).  Ser natural, de certa forma, explica o desejo sexual do homem e da 

mulher, o qual encontra no ficar um meio de expressão. 

 Com o exposto, notamos que ele faz uso dos repertórios 

interpretativos da sociedade e da ciência para explicar, e de certa forma 

autenticar, a existência do ficar como uma prática social dele e do seu grupo 
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de pares.   

 Compreendemos, então, que Júlio mostra o discurso do que é o ficar 

tanto do seu grupo de pares como da sua comunidade religiosa, além de 

trazer outros repertórios existentes sobre a adolescência. Na construção da 

sua narrativa, ele parece negociar com esses diversos repertórios, 

construindo um espaço próprio onde é permitido ficar. Consideramos que  

ele constrói este espaço próprio porque embora traga o discurso da igreja, 

sempre o traz diferenciando do que ele pensa, como podemos perceber 

quando ele diz   “perante a igreja isso é errado” (L: 297) ou ainda “isso num é 

correto perante Deus né?  é o que a igreja fa::la” (L:392). Assim, trazer os 

repertórios da sociedade e da ciência, que contrabalançam o da igreja, 

parece possibilitar a construção do ficar como uma vivência possível. 

Desta forma, já entramos na questão do participante ter enfatizado 

em vários momentos de seu relato que esta prática é considerada errada 

perante a igreja, havendo aí um confronto de vozes. 

Se, por um lado, ele diz que Deus e a igreja consideram o ficar errado 

“cê vai conhece uma menina hoje já vai já beija a boca isso num é correto perante Deus 

né?  é o que a igreja fa::la” (L:391-392), por outro lado, ele diz que o “pastor 

sabe” (L:373) que os jovens ficam e que o ficar não gera disciplina “talvez 

porque ficá não gera disciplina... a gente:: a gente fala em disciplina é coisa assim:: mais:: 

((espirro)) mais sérias... no caso::: num sei uma relação sexua::l ou você::: [num sei 
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roubou:::”  (L:365-368). 

Através da fala “uma disciplina é quando a igreja:::... ela tipo::: te exclui da 

comunhão por um tempo... cê num pode tomá santa ce::ia cê num pode par/você::: você só 

vem no culto pra ficá sentado e assistí o culto você num pode cantá:: você num pode 

tocá::” (L: 338-342), notamos que a “disciplina” é, na verdade, uma punição 

aplicada pela igreja, na qual a participação em algumas atividades é vetada. 

Mas, se o ficar não gera “disciplina”, o que gera disciplina? Onde 

está, então,  a ambivalência do ficar que ele traz ao longo da entrevista e 

que foi anteriormente apontada? 

Construímos na nossa análise que o ponto chave da complexidade 

do ficar, ou seja, o que gera disciplina, é a possibilidade de envolver a 

relação sexual. Como já apontamos, ele parece resolver bem a questão da 

igreja não permitir o ficar, trazendo outros repertórios existentes para o 

contexto discursivo, de modo que ele constrói a sua própria voz sobre o 

ficar, na qual este pode acontecer. Mas, em quais condições pode 

acontecer?  Parece então, que Júlio assume dois posicionamentos diante do 

ficar: um que não envolve relação sexual e outro que envolve a relação 

sexual. 

Podemos perceber a problemática, para ele, da prática de carícias e 

da relação sexual com as seguintes falas “o ficá ele envolve muitas coisas num é só 

muitas vezes um BEijo mas às vezes envolve muito mais que isso... e esse envolve muito 
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mais que isso é que pesa pode fazê/pode levá você:: a fazê coisas piores qui::: pode tê gerá 

até uma disciplina na igreja”  (L:333-337) e  “você va::i começa a beijá aí o clima 

esquenta começa as carí::cias aí dipois acaba rolando alguma coisa mais séria... ahn::: e 

isso é uma das razões que você pode sê excluído” (L: 345-348). 

Ele parece colocar como foco, a todo momento da interação, a 

complexidade do ficar na possibilidade de ocorrer relação sexual. E ter 

relação sexual gera disciplina. 

A preocupação dele com a disciplina não parece ocorrer em função 

de valores corporais e morais. Ela parece estar relacionada com 

conseqüências práticas na sua vida cotidiana, uma vez que o privaria das 

atividades de comungar, de cantar e tocar músicas, que são extremamente 

importantes para ele, já que são elas que dão sentido a sua participação 

religiosa, como pudemos perceber no capítulo anterior. 

Recapitulando, então, um dos núcleos de sentido da participação 

religiosa de Júlio é a sociabilidade, como podemos perceber através do 

trecho a seguir: 

“T: tá... e hoje? hoje cê vem na igreja porque? que que te traz 
pra igreja? P: ahn:::  eu creio que a vontade de serví a Deus... 
isso é o que mais me  traz na igreja... eu gosto de tá aqui::... 
eu... eu graças a Deus eu sô músico aqui na igreja Deus tem:: 
me dado a oportunidade de louvá a ele com o meu instrumento e 
ele tem me abençoado aqui e eu gosto de serví a obra dele eu... 
eu toco na ban::da toco na orquestra eu sô segundo regente da 
orquestra e da ban::da eu... canto no coRAl eu canto na 
mocidade eu canto nos adolescentes eu gosto disso é::: é por 
isso que eu venho pra igreja porque eu num::/ eu me SINto 
bem... servino a Deus dessa forma por isso que eu faço de tudo 
pra vim pra cá não por causa das amizades as amizades hoje 
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passô a sê uma:: segundo plano... assim:: eu venho primeiro 
com esse intuito as amizades...” [vem depois (L: 152-162) 

 

 Assim, a complexidade do ficar parece estar ligada a possibilidade (e 

desejo) de ter uma relação sexual e ser punido com a privação das 

atividades que significam sua participação religiosa. Essa punição também o 

privaria do status diferenciado em relação aos outros jovens da igreja (ser 

músico). A complexidade parece ser, então, o desejo de ir além do beijo 

versus o desejo de não querer ser privado das atividades de sociabilidade e 

do status advindo delas, o que ocorreria em decorrência do ir além do beijo. 

 Construímos, então, a seguinte análise: 
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Notamos, então, através de seu relato, que ele constrói o sentido do 

ficar combinando diferentes repertórios, construindo uma linha 

argumentativa na qual o ficar é permitido e vivenciado de forma 

relativamente tranqüila por ele, desde que não envolva relação sexual. Ele 

parece conviver bem com este sentido – mesmo que não seja aprovado 

oficialmente pela igreja, porque conseguiu trazer para o seu contexto 

discursivo outros repertórios que possibilitam a constância da sua narrativa 

de vida. As ações que ultrapassam esse limiar, ou seja, que envolvam 

carícias mais íntimas e relação sexual, quando ocorrem e se ocorrem, 

podem gerar confrontos, contradições e sofrimentos psíquicos, levando a 

necessidade de novas negociações e  ressignificações do ficar, para que ele 

possa manter o continuum da sua narrativa de vida ao longo do tempo.  

As narrativas do “EU”, conforme salienta Hall (1998), são 

construções de estórias sobre nós mesmos que nos levam a sentirmos uma 

identidade unificada. Neste contexto, Júlio pareceu nos apontar que, 

naquele momento, a ocorrência da relação sexual durante a prática do ficar 

confrontaria esta narrativa de vida unificada, já que ele não tem outros 

repertórios que justifiquem sua prática, tornando o ficar algo bem complexo. 

As primeiras associações que Júlio fez sobre o namorar foram para 

diferenciá-lo do ficar, tanto nas descrições destas práticas em si quanto em 
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relação à valoração das mesmas pela igreja.  Neste sentido, podemos 

observar através da fala “ela  (igreja) prega mais o negócio do namoro noivado 

casamento i ESSE namoro noivado casamento é::: tsc a/é:: basea::do em princípios 

bíblicos” (L: 386-387) que esta prática é aprovada pela igreja, em contraste 

com o ficar.  Esta descrição do namorar como uma preparação para o 

casamento baseada na Bíblia também é apontada pelos jovens da AD e 

presbiterianos, na pesquisa realizada por Carvalho (1999) anteriormente 

citada, o que nos sugere que seja um repertório interpretativo que a igreja 

utiliza na escola dominical com os adolescentes assembleianos.  

Tal sugestão é referendada pelo relato de Júlio que nos conta que na 

escola dominical eles conversam sobre o ficar e o namorar e que ele sabe 

que na Bíblia não fala nada sobre o ficar porque esta prática não existia na 

época de Jesus, como podemos notar no seguinte trecho: 

 “com relação ao namoro ficá diREto a gente conversa sobre isso 
porque é/são muitas as dúvidas e::: os professores ali têm que tá:: 
tem que tá realmente abençoado pra esclarecê porque é cada 
pergunta às vezes que sai... que a gente fala "nossa comé qui vai 
respondê uma coisa dessa?" mas são dúvidas assim qui:: (  ) 
porque? mas a bíblia num fala do ficá... mas de uma certa forma 
naquela época num exisTIa isso comé qui vai tá? né então é difícil 
são coisas que surgiram pra CÁ é coisa reCENte... há dez anos 
atrás cê num ouvia falá tanto do ficá... né? e hoje isso aí é:: a coisa 
ma/natural do mundo” (L: 780-787) 
 

A associação seguinte que ele faz sobre o namorar é o momento em 

que ele tenta explicar o porquê do ficar ser errado perante à igreja, então, 

ele diz “na minha opinião é assim quando você namora é:: você gosta daquela pessoa 



 127 

que você tá namorando você:: é:: de uma certa forma ama ela você:: procura com ela 

sempre agí da maneira... no caso... da maneira correta perante a igreja i também de uma 

maneira que vocês dois se sintam bem” (L:410-414). Ao tentar diferenciar o ficar 

do namorar, Júlio descreve o namorar e, nesta descrição, ele diz que o 

namorar engloba de certa forma o amor  e o agir dentro da doutrina da igreja 

(maneira correta diante da igreja) e  o agir de modo aos dois se sentirem bem – o 

respeito, aspectos que nem sempre estão presentes no ficar. 

Júlio continua sua descrição do namoro dizendo: 
 

“P: tem que tê:::.. sinceridade fidelidade carinho resPEito amor 
diálogo e:::... e eu acho assim quem isso são coisas  essenciais e que 
não podem faltá...T: uhn uhn P: não podem faltá eu acho que um 
namoro é dessa forma exatamente por não tê alguma COisa DIsso 
o namoro pode num dá certo foi o meu caso num tinha diálogo e 
terminamos... então eu acho assim tem que tê conversa respeito pra 
você:::... respeitá os defeitos dele as manias da outra pessoa a qual 
você namora... você tê carinho por ela você procurá sempre agradá 
ela ahn:::... sempre procurá fazê aquilo que ela gosta num ficá:::... 
num ficá:: trazendo algum tipo de decepção pra ela acho que é 
assim por aí vai” (L: 472-481)  
 

 Para ele respeitar uma pessoa é “é  voCÊ::... aceitá os defeitos dela  não 

zombá dela por isso... é você é... não invadí privacidade dela quando ela não te dá 

liberdade é você respeiTÁ... até o limite que ela te dá você não querê ultrapassá esse 

limite é::... eu... eu acho qui é isso” (L: 511-514). 

 Até aqui, então, notamos que Júlio descreve o namorar como um 

relacionamento no qual deve haver sinceridade, respeito pelas diferenças, 

diálogo, carinho e fidelidade, de modo que a ausência de um destes 
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aspectos prejudicaria a continuidade do namoro -“exatamente por não tê 

alguma COisa DIsso o namoro pode num dá certo”. 

 A descrição do namorar também incluiu o que ele não deve ser “no 

caso por nós sermos evangélicos eu acho que a gente não deve fazê aquilo qui::: é fora da 

doutrina da igreja primeiro que a gente sabe que é errado que aquilo vai trazer 

conseqüências rui::ns pra gente vai trazer o fim do namoro com certeza... e:: não vai ser 

legal eu acho eu acho que é um relacionamento tendo isso e a gente sempre tá::... tê um 

princípio bíblico na nossa mente eu acho qui:::... tem tudo pra da certo” (L:383-387). 

 Embora Júlio diga que acha que “a gente não deve fazê aquilo qui::: é fora 

da doutrina da igreja”, porque “vai trazer conseqüências rui::ns” como “o fim do 

namoro”, notamos que ele seleciona o que da doutrina da igreja não pode ser 

feito, e, essa seleção ocorre em função das diferentes vozes com que ele 

dialoga, já que , como vimos, no ficar ele encontra outras vozes além da 

igreja que o leva a praticar o ficar, mesmo sendo fora da doutrina. Em 

relação ao namoro, percebemos que sinceridade, respeito, carinho e diálogo 

são aspectos ressaltados pela igreja que ele também avalia como 

importantes. 

 Após o enfoque das diferenças entre o namorar e o ficar, bem como 

da descrição de como deve e não deve ser o namoro, indagamos ao Júlio a  

questão do namoro com pessoas que não freqüentam a Assembléia de 

Deus. Perguntamos sobre isso, uma vez que nossas experiências de 
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trabalho junto aos adolescentes, bem como o discurso científico (por 

exemplo Machado, 1996) salienta o fato do adolescente ser estimulado a 

estabelecer amizades e relações afetivas dentro do universo da igreja.  

 O trecho a seguir é relativo ao tema do namoro com pessoas que não 

freqüentam a AD: 

“ T: e namorá uma pessoa que não é da igreja? P: já quase 
aconteceu comigo não foi muito legal porque:::... porque assim você 
tem idéias que ela não tem... no caso com relação a igreja... segundo 
porque:::... você pode arriscá o namoro falando "ah eu vô trazê essa  
minina pra igreja" mas no fim de tudo ela que pode te tirá daqui.... 
é::: e terceiro eu acho que entra um poco em conflito porque::  no 
meu caso por exemplo como eu/eu tenho muitos trabalhos aqui na 
igreja se eu namorá uma pessoa de fora eu num vô tê muito tempo 
pra ela então ela vai:: chiá por causa disso... falá "ah você só dá 
atenção pra essa tua igre:::ja e você::: num qué na::da" (L: 593-
600) 
 

 Júlio expõe a dificuldade do namoro com alguém que não pertença à 

mesma religião em três dimensões: idéias diferentes, atividades cotidianas 

diferenciadas e possibilidade de deixar de participar da igreja. 

 Em relação às atividades cotidianas diferenciadas, Júlio diz “::  no meu 

caso por exemplo como eu/eu tenho muitos trabalhos aqui na igreja se eu namorá uma 

pessoa de fora eu num vô tê muito tempo pra ela então ela vai:: chiá por causa disso... 

falá "ah você só dá atenção pra essa tua igre:::ja e você::: num qué na::da" (L: 597-

600). E também: “ela tem iDÉias ela gosta de coisas que a gente num gosta” (L: 

610-611). E ainda:  

“P: por exemplo:::... os próprios... vamo dizê o show do funk é um 
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exemplo... às vezes ela pode gostá de funk  eu não” (L: 613-614) 
“P: ahn::: vai sê meio difícil porque::... com certeza se ela me 
chamasse pra í eu não iria... primeiro porque por natureza eu 
deTESto funk... não gosto num me agrada nem um pouco... ahn:: 
pri/segundo porque se eu não gosto... tá ela/mas/aí às vezes pensa 
assim "ah mas ela é sua namorada cê tem que agradá ela" mas eu 
acho qui num é dessa forma num é bem dessa forma né? ela::: nesse 
caso ela iria sozinha... e corre e eu corro o risco porque:: muitas 
vezes ela pode falá "ah::: o cara num qué nada com nada num veio 
comigo" ela vai e talvez até ficá com outro cara no show do funk e 
eu::... acabo me dando mal” (L:621-628) 
 

 Já em relação às idéias diferentes, Júlio ressalta:  

“por exemplo muita vezes p'ruma pessoa de FOra... vamo dizê:: 
bem assim ela encara um relo/relação sexual como coisa normal ela 
pode praticá sim ou não... mas nós que somos evangélicos a gente 
num pratica porque a gente sabe que isso perante a bíblia é 
eRRAdo e que a gente vai pagá um preço caro por isso... esse preço 
(fala) um arrependimento muito grande a gente vai passá pela 
disciplina vai sê:: coisas assim::... é::: que vai de uma certa forma 
machucá muita gente” (L:604-610) 
 

 Notamos, então, que ele destaca contradições entre os jovens que 

não estão na AD e os que estão: prática de relações sexuais X não prática 

de relações sociais; ir à shows de música X não ir  à shows de música; não 

ter trabalhos na igreja X ter trabalhos na igreja. 

 Reparamos que a questão das idéias diferentes e das atividades 

diferenciadas se entrecruzam. Parece que Júlio nos aponta nesses relatos 

que o conflito está nas diferenças, ou seja, na dificuldade de lidar com as 

idéias, gostos, interesses e atividades diferentes entre eles. Considerando 

que é difícil lidar com o diferente, “não foi muito legal” (L:593) namorar 

alguém que não é da igreja. Assim, se é difícil lidar com as diferenças no 
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cotidiano restam duas alternativas: 1) trazer a namorada para a igreja, mas “é 

arriscado” (L:594), pois 2) ela “pode te tirá daqui” (L:594-595), ou seja, você 

pode deixar de freqüentar a igreja – o que no momento Júlio vê como algo 

negativo. 

 Nestes trechos da interação dialógica, percebemos que aparece 

novamente a questão da disciplina e da relação sexual, tornando-se 

importante focalizarmos estes temas ao longo de toda a entrevista, 

colocando-os, desta forma, como figura de nossa análise. 

 Júlio descreve a RS como algo prazeroso que Deus criou para 

possibilitar a demonstração do amor para a pessoa amada, como podemos 

observar a seguir: 

“ele trouxe isso... não só pra que a gente::: se multiplique vamo 
dizê que ele vai... quando ele criô Adão e Eva ele falou "vai povoai 
a terra multiplicai" mas de uma certa forma ele fez com qui:: ISSO 
tornasse uma coisa prazerosa pra gente... i::: eu acho que ele fez isso 
não só pra que a gente se multiplicasse procriasse mas pra que a 
gente... demonstrasse pr'aquela pessoa que a gente tava tá naquele 
moMENto o quanto a genti ama ela o quanto a genti:::... qué fazê 
bem a ela eu acho que é assim” (L: 706-712)   

 

 Apesar de Júlio considerar a relação sexual algo positivo, ela não 

pode ser praticada em qualquer fase da vida, mas no momento certo “eu 

acho que é uma coisa boa mas que deve sê feita na hora certa” (L:698). E o momento 

certo é “a hora certa?... na hora qui você::: vê que você tá realmente preparado 

pr'aquilo... você vê que você tem estrutura p'raquilo e que a pessoa que tá com você 
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também tem isso... de preferência no meu caso que esteja/que nós estejamos casados” 

(L:702-705). 

 De fato, como já pudemos perceber também em outros trechos da 

conversação, Júlio coloca que a relação sexual deve acontecer após o 

casamento. Diferentemente do ficar, onde pudemos perceber que Júlio 

criou um espaço dele, negociando com os discursos da igreja, da sociedade, 

da ciência e do seu grupo de pares, no que concerne à relação sexual, Júlio 

não faz tão claramente essa distinção, colocando o discurso da igreja como 

a sua voz. 

 No entanto, quando indagado sobre o motivo que a relação sexual 

deve acontecer após o casamento, ele, em alguns momentos, diz que não 

sabe responder, como observamos a seguir: “T: então por que? qual a diferença 

de tá caSAdo e tê relação sexual e num tá casado e tê relação sexual? P: ((riso))... 

ahn:::... como é que eu posso explicá? ah num sei eu num sei explicá direito é::: (L:635-

638). E ainda: “T: se Deus criou a relação sexual (pra isso) por que que ele acha que 

essa demonstração de que essa pessoa é (importante) pra gen:::te né (ficá junto) tal tem 

que sê após o casamento? P: é difícil respondê eu num sei o porquê Deus criou dessa 

forma... uhn... eu num saberia lhe dizê” (L:731-735).   

 Já em outros momentos da conversação, suas justificativas nos 

permitem refletir que a sua preocupação com o acontecimento da relação 

sexual somente após o casamentos centra-se mais nas repercussões desta 

em sua vida. Os valores morais e corporais aparecem também, mas de 

modo mais diluído no contexto da entrevista.Analisemos o trecho a seguir: 

“P: ahn:::... eu acho::: eu acho vontade a gente tem com certeza 
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porque:::: eu acho que isso é natural do homem eu acho quer dizer 
homem em geral do homem e mulher T: uhn uhn P: vontade tem 
mais eu acho assim se você:::... você pode vencê essa vontade através 
de outras coisas... buscano outras coisas P: mas por que que tem 
que vencê essa vontade? por que que cê acha qui essa vontade de tê 
relação sexual antes de casá é uma vontade... com essa pesso:::a qui 
cê quer casá e tê filhos é uma vontade que tem que ser vencida? P: 
porque aquilo vai ti trazê conseqüências... graves T: quais 
conseqüências? P: ah::: arrependime:::to ah...disciplina ahn:: você 
pode muitas vezes trazê conseqüências no seu próprio casamento 
mesmo mesmo você casando com aquela pessoa.... você pode trazê 
conseqüências pro seu casamento qui::: que podem fazê você:: de 
uma certa forma pagá um pre/preço muito grande por aquilo... eu 
já ouvi casos de pessoas assim que tiveram relação antes do 
casamento o casamento num deu cer::to mulher traiu o mari::do ou 
o marido traiu a mulhe::r ahn::: (L: 674-691) 
 
 

 Percebemos aqui que ele faz uso do repertório interpretativo que 

associa a relação sexual antes do casamento com pecado, que há muito 

sabemos que está presente na tradição sexual cristã.28 No entanto, notamos 

que a preocupação recai sobre as conseqüências práticas nesta vida, as 

conseqüências do pecado na vida cotidiana e não perante Deus e/ou na 

possibilidade de salvação da alma. Isto é, a disciplina da igreja e o 

casamento não dar certo são conseqüências concretas na vida de uma 

pessoa. 

 No trecho a seguir, podemos observar que ele traz novamente para o 

contexto dialógico a questão moral e a questão prática da relação sexual 

antes do casamento. Vejamos: 

                                                
28 A esse respeito ver  Ranke-Heinemann (1996). 
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“T: se é uma coisa prazerosa que demonstra o quanto a gente 
qué bem pra outra pessoa porque que só pode sê depois do 
casamento eu num posso demonstrá isso? ( ) P: ... eu acho que é 
por causa das conseqüências que elas trazem...mesmo::: eu 
acho que as conseqüências benéficas vão sê bem maiores depois 
do casamento do que:: do que::: o mal que você pode arrumá 
pra cabeça no caso (disso de) seja feito antes T: vamo falá um 
poquinho mais desses (maus) que acontecem se fizê antes do 
casamento... qui qui cê acha assim que acontece? P: primeiro 
ahn::: aquilo é um peso que vai ficá na  sua mente o resto da 
sua vida... você::: você recebe o perdão de Deus por isso mas o 
preço qui você paga por isso é muito grande... um:: fardo que 
você leva muito pesado... é uma coisa::: que vai ficá na sua 
mente pro resto da sua vida voc/vai ficá marca::do e muitas 
vezes você vai pensá qui::: qui::: talvez se você tivesse esperado 
mais um pouco teria sido melhor T: uhn uhn P: eu num sei 
exatamente o porque que isso traiz... é traiz conseqüências eu 
penso assim todo pecado Deus perdoa mas você paga um 
preço... ahn:: e esse preço por sê muito grande é o que reflete 
na vida da gente” (L:713-731) 

  

 Assim, notamos o aspecto moral quando Júlio diz “é um peso que vai 

fiar na sua mente o resto da vida” e também “você vai ficar marcado”. Porém, ele 

também traz a questão das conseqüências na vida, como podemos observar 

com os seguintes trechos: “eu acho que é por causa das conseqüências que elas 

trazem”; “mas o preço que você paga por isso é muito grande” e ainda “traiz 

conseqüências... eu penso assim todo pecado Deus perdoa mas você paga um preço... ahn:: 

e esse preço por sê muito grande é o que reflete na vida da gente”. 

 E o que reflete na vida da gente? A disciplina da igreja, o casamento 

não dar certo e ainda o sofrimento – “a gente sabe que isso perante a bíblia é 

eRRAdo e que a gente vai pagá um preço caro por isso... esse preço (fala) um 

arrependimento muito grande a gente vai passá pela disciplina vai sê:: coisas assim::... é::: 



 135 

que vai de uma certa forma machucá muita gente” (L:606-610). 

 Notamos, então, que Júlio traz para o contexto discursivo, como 

justificativa da proibição da relação sexual antes do casamento, a questão 

moral e as conseqüências negativas deste ato. Como exemplos de 

conseqüências negativas, Júlio coloca a disciplina, o casamento não dar 

certo e o sofrimento. A disciplina, conforme ressaltamos no ficar, traria 

para ele a perda das atividades que se veiculam a um dos núcleos de sentido 

de sua participação religiosa – sociabilidade. Já quando ele ressalta o 

casamento não dar certo e o sofrimento, ele está nos dizendo que a vida 

deixaria de ser abençoada por Deus, que é outro núcleo de sentido da sua 

participação religiosa. Relembremos esse núcleo de sentido da participação 

religiosa de Júlio: 

“P: porque::: isso me faz bem me traz paz interior... e:::... e/e 
assim isso faz com que a gente::... tenha uma vida a qual:: a gente 
sabe que DEus tá participando dela a gente sabe que::: ele á 
cuidando de você:: você tem às vezes problemas que você::: já não se 
preocupa tanto porque você sabe que um dia você vai tê a resolução 
daquilo... que Deus tá olhando pra/pra você e vendo que  você tá 
passando aquela dificuldade ou aquele  problemaT: uhn uhn P: 
então é:: você acaba tendo uma certeza de que:: de que você num tá  
sozinho de que você tá recebendo alguma coisa em troca daquilo... e 
essa coisa que a gente recebe em troca é que:: é o que a gente muitas 
vezes busca aqui... a gente num:: num faz isso é::: pensando dessa 
forma "ah eu tô fazendo isso e eu quero recebê isso" não a gente faz 
e Deus conforme a vontade ele nos... nos abençoa.. e conforme a 
nossa necessidade né?” (L: 176-188) 
 

  

 Neste contexto, quando a pessoa peca, Deus deixa de abençoar a sua 
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vida, não cuida mais dela, não resolve mais os seus problemas, então, seu 

casamento pode não dar certo, você pode se machucar e machucar ao 

outro. Desta forma, percebemos que a questão moral também está ligada à 

perda das Bençãos de Deus nesta vida. 

    Com o exposto, pudemos compreender que em relação ao ficar, 

Júlio dialoga com diferentes repertórios e vozes existentes, de modo a 

tornar o ficar uma prática possível. Em relação ao namorar, ele traz para o 

contexto discursivo principalmente os repertórios da AD. Da mesma forma 

ocorre com a relação sexual, isto é, ele traz para a conversação o repertório 

da AD que enfatiza que a RS deve ocorrer apenas no contexto do 

casamento. Provavelmente, esta idéia também deve ser compartilhada pelo 

seu grupo de pares, uma vez que ele é composto principalmente por jovens 

da AD. 

 Machado (1996) e Mariano (1995) ressaltaram que há um 

afastamento dos adeptos durante a adolescência das igrejas mais rigorosas 

em relação à sexualidade, entre as quais encontra-se a AD. Esse 

afastamento se daria em função do contraste entre os valores pregados e 

exigidos pela igreja e os valores da sociedade vigente. 

 Através da análise da conversação com o Júlio, podemos inferir que a 

sua negociação com os diferentes repertórios, que possibilitou a criação de 

um posicionamento próprio diante do ficar, é algo positivo e que parece 
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contribuir para que ele continue participando da igreja – algo importante 

para ele. Já o namorar não parece requerer um posicionamento próprio, 

diferente do da AD, pois o discurso da igreja não parece ser discordante 

das outras vozes com as quais ele dialoga. E, por fim, Júlio não parece ter 

ainda um posicionamento claro diante da relação sexual. No momento, ele 

significa a relação sexual como algo após o casamento, mas isso não parece 

ser algo simples, uma vez que ele não construiu justificativas plausíveis  

para si próprio que sustentem esse argumento, como pudemos perceber 

nos momentos em que ele diz “eu num sei explicar direito”. Assim, esse 

argumento da relação sexual restrita ao contexto do casamento parece se 

sustentar por ele não querer deixar de ter uma vida abençoada por Deus e 

de participar das atividades de socialização da igreja – conseqüências 

possíveis da relação sexual antes do casamento. 

 Para finalizar, vemos como importante enfatizar que esses 

posicionamentos de Júlio foram construídos num contexto social 

específico, que estava circunscrito por alguém que perguntava e alguém que 

respondia. Os sentidos dados ao ficar, ao namorar e a relação sexual foram 

construções situadas, possibilitadas pelas vozes presentes no seu tempo 

vivido e com as quais ele está em constante diálogo, e portanto, em um 

contínuo processo de significação e ressignificação. 

 Continuando nossa análise, nos concentraremos nas construções 



 138 

afetivo-sexuais do adolescente que participa da igreja Universal. 

 

 

 

 

 

 Ao colocarmos como foco da nossa análise os sentidos do ficar e do  

 

 Ao colocarmos como foco da nossa análise os sentidos do ficar e do 

namorar para Felipe, notamos que há um posicionamento bem mais 

marcante frente ao namorar do que frente ao ficar, de modo que os 

significados do último quase não estão presentes no contexto da entrevista. 

 Para Felipe, o namoro é o período de conhecimento do outro, como 

podemos observar no seguinte trecho da entrevista: 

“namoro pra mim é conhecê a pessoa que você tá cê entendeu? 
porque o namoro cristão é:::... tem três etapa né? o namoro o 
noivado e o casamento num é verdade? o namoro pra mim é o que? 
é conhecê a pessoa... você sabê se realmente é a vontade de Deus você 
tá com aquela pesso::a  cê entendeu? namoro pra mim é isso é 
conhecê a pessoa que você tá” (439-443) 
 

 E ainda, quando Felipe explica que os relacionamentos têm “três 

etapas: namoro, noivado e casamento”, percebemos que o significado do namoro 

como preparação para o casamento também se faz presente em seu 

discurso. Ao dizer isso, Felipe dialoga com sua comunidade religiosa, já que 

Felipe, IURD, sexo masculino, 17 anos 
Freqüenta a IURD há dois anos e oito meses  

Freqüência semanal: 2 vezes por semana na época de aula. Todo dia na época 
das férias escolares. 

Escolaridade: cursa o 1O ano do ensino médio 
Trabalha oito horas por dia numa ótica (vendedor)  
Pai e mãe falecidos. Mora com o irmão e com a cunhada 
Tem namorada (noivo) 
Núcleos de sentido da participação religiosa: Benção de Deus, Salvação e 
escolhido para fazer a obra. 
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como salienta Machado (1996), as igrejas pentecostais29 estimulam o 

namoro e noivados curtos, visando o casamento. 

 Por outro lado, ele também dialoga com os valores da sociedade 

vigente, pois ainda que a nossa sociedade permita o ficar e a rotatividade de 

parceiros no namorar, ela também significa o namorar como uma fase 

anterior e de preparação para o casamento. Giddens (1993) aponta que 

existe em nossa sociedade a coexistência dos ideais do amor confluente 

(relacionamento visando apenas a própria relação social que se mantém 

enquanto as partes envolvidas consideram que extraem dela satisfações 

suficientes) com os ideais do amor romântico, no qual se busca a pessoa 

especial para uma relação que dure para sempre. Assim, quando Felipe diz 

que namorar é “conhecer a pessoa que você está”, ele está dizendo que  está 

procurando saber se ela é a pessoa especial idealizada pelo amor romântico. 

Então, vemos que há diálogo tanto com a igreja quanto com a sociedade 

em geral. 

 Embora Felipe traga na definição do que é namorar os valores da 

sociedade, num outro momento ele diferencia o namoro cristão dos 

demais, dizendo: 

“então e agora já tipo assim o namoro cristã::o o namoro de Deus 
qual a diferença a diferença é o que a gente namora assim 

                                                
29 Em seu trabalho com carismáticos e pentecostais, a autora considera a IURD dentro do universo 
pentecostal. Isto é, ela não utiliza a classificação pentecostalismo clássico, neoclássico e 
neopentecostal. Assim, quando esta autora estiver se referindo ao pentecostalismo, ela estará se 
referindo as igrejas das três onda do pentecostalismo. Em seu trabalho, a AD e a IURD fizeram parte 
do campo de estudo. 
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totalmente fazendo a gr/a vontade de Deus cê entendeu? a gente 
procura num::: procura não a gente num se prostitui cê entendeu... 
num tem relação sexual a gente num... tipo assim num::: num se 
enVOLve muito que nem o pessoal daqui de fora se envolve cê 
entendeu... uma com a outra” (L: 503- 508). 
 

 O principal argumento que Felipe utiliza para diferenciar o namoro 

cristão do não cristão é que no primeiro os jovens “fazem a vontade de Deus” 

que consiste em não se prostituir, não ter relação sexual, “não se envolver 

muito”.  

 Num momento da entrevista em que procurávamos entender o que 

Felipe via como tentação, ele explica melhor o que considera ser a vontade 

de Deus: 

“que nem o pastor falô hoje de manhã entendeu... tudo aquilo que a 
gente::: tipo assim todo tipo de vício você entendeu... é tentação tipo 
assim a tentação que eu falo é tipo assim é/é as... é as coisa que 
num é e Deus cê entendeu coisa que num agrada a Deus cê 
entendeu? tipo o que/tipo se prostituí se prostituí num é::: é::... 
num é a pessoa tipo assim í/até o ponto de prostituição e se 
prostituí com uma prostituta cê entendeu? é tipo assim é tê relação 
sexual antes do casamen::to cê entendeu isso é uma prostituição e 
não agrada a Deus cê entendeu... que Deus ele falou assim na 
bíblia ele fala que quando a pessoa ela CAsa ela torna uma ela 
tor/ela se torna uma carne só você entendeu... ela se torna UMA 
pessoa só as duas cê entendeu....AÍ SIm agrada a Deus cê 
entendeu? é mais ou menos assim” (L: 273-283). 
 

 Percebemos, então, que Felipe posiciona-se contra a relação sexual 

antes do casamento, considerando-a prostituição30, uma vez que é contrária 

                                                
30 Além da definição amplamente difundida do termo prostituição como  atividade institucionalizada 
como meio de ganhar dinheiro através da cobrança da realização de atos sexuais, outra definição de 
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à vontade de Deus.  

 Contrariamente a idéia que as pessoas têm da IURD (já que ela é 

bem flexível em relação às vestimentas e ao uso de métodos 

contraceptivos), essa instituição não aceita a relação sexual antes do 

casamento.  Alguns estudos científicos têm apontado que a relação sexual 

continua restrita ao matrimônio. Por exemplo, na pesquisa já citada de 

Machado (1996), a autora coloca que os pentecostais negam o direito à 

sexualidade fora do casamento. Na verdade, essa proibição é característica 

da tradição judaica cristã. Ranke-Heinemann (1996) aponta que o 

estoicismo deu forma as raízes do pessimismo sexual da antiguidade ao 

valorizar, durante os dois primeiros séculos da era cristã, a rejeição da busca 

do prazer e a tolerância da atividade sexual (de forma comedida) apenas 

dentro do casamento. 

 Além disso, podemos notar a orientação da igreja em relação a isto, 

por exemplo, através de uma janela do site da IURD chamada Bispo 

Responde, na qual a resposta à pergunta se beijar na boca seria pecado 

ressalta que não se deve “deixar o beijo ou qualquer outra situação levar a pessoa ao 

desejo sexual e ficar desesperado em praticar sexo” (sic). 

 Felipe também discorre sobre a questão do beijo, dizendo: 

“pode... beijá pode normal só num pode tê... num pode tê relação 
sexual... essas coisera de passá a mão  cê entendeu... ficá ce... cê 

                                                                                                                                     
prostituição que consta do dicionário eletrônico Houaiss (2001) é vida devassa, desregrada, 
libertinagem.  
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entende né T: uhn uhn E: issaí/isso aí já... Deus já não se agrada 
com isso por que? porque a gente vai tá satisfazendo um desejo 
da/um desejo da nossa carne... mas tem beijo tamém que num 
agrada a Deus T: que beijo que num agrada a Deus? E: tipo 
aqueles bei::::jo sabe? mais assim mais (    )cê entendeu? tem beijo 
que né né... só chegá pode dá um beijo cê entendeu ... mas num pode 
sê aqueles beijo quen::te cê entendeu por que? porque a gente assim 
dá um daqueles beijo mais quente que que vai acontecê? o::u o 
rapaz ou a moça já vai ficá excitado e o que pode acontecê... aí a 
pessoa já... com certeza vai.” (L: 1257- 1267) 
 

 Percebemos neste relato que ele constrói seu argumento de que o 

namoro cristão implica em não se prostituir, o que significa não 

experienciar situações que estimulem o desejo sexual, recorrendo aos 

valores transmitidos pela doutrina da IURD. Notamos, então, que a 

interação dialógica parece ser primordialmente com sua comunidade 

religiosa. 

 Além dos aspectos apontados, esses trechos da entrevista com 

Felipe, analisados com “o todo” da entrevista, nos permitem refletir ainda 

sobre como ele vê o jovem não cristão e como ele vê a relação sexual antes 

e após o casamento. 

Conforme vimos anteriormente, Felipe coloca que a relação sexual é 

algo restrito ao contexto do casamento “tê relação sexual antes do casamento cê 

entendeu isso é prostituição” (L: 278-279). Os trechos a seguir reafirmam a 

vinculação da relação sexual ao casamento: 

“porque tipo assim a relação sexual tipo assim após o 
casamento porque que nem eu acho que pode porque:: é 
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constituí uma família você entendeu? que através da::: da 
relação a gente pode o que pode crescê a nossa a::/pode crescê 
a nossa faMÍlia cê entendeu pode dá uma nova vida agora já a 
masturbação não cê entendeu... a masturbação a gente vai tá 
apenas fazen/realizando um esse/o desejo da nossa carne cê 
entendeu? que nem eu te falei isso daí eu tô meio por fora a esse 
respeito disso aí... essa comparação” (L: 426-432). 

 

E ainda: 

 

“que nem tipo assim que nem eu falei pra você... Deus ele::: por 
que que ele num se agrada do casamento antes ou melhor do/da 
relação sexual antes do casamento depois... que nem ele falô... 
ele falô assim que quando uma pessoa ela se casa ela se torna 
uma carne só cê entendeu... aí já num é pecado eu num sei 
explicá direito é mais ou menos assim que eu aprendi cê 
entendeu já num é pecado por que? porque já foi consaGRAdo 
ali perante a Deus essa pesoa se tornô uma só você entendeu? 
essa pessoa com a outra... agora quando a pessoa só namo::ra 
ou só fica e pratica a relação que que acontece já num é uma 
coisa de Deus por que porque a pessoa num é casa da e isso 
num num agrada a Deus” (L: 1242- 1250) 

 

E por fim: 

 

“tamém que nem eu falei pra você... que nem como Deus falô 
quando a gente casa a gente se torna uma carne só cê entendeu a 
gente se torna UMA pessoa só... só uma para com a outra você 
entendeu? por isso que num é pecado a gente vai tá sim:: se 
satisfazeno a vontade da carne cê entendeu... mas a gente vai tá 
casado cê entendeu... o importante é tá caSADO cê entendeu” (L: 
1271-1275) 

 

Através desses extratos da entrevista, notamos que a relação sexual é 

permitida apenas entre pessoas casadas, configurando-se como uma união 

perante Deus, onde eles se tornam uma pessoa só além de ser um modo de 

construir uma família (sic).  
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 No trecho a seguir, além de percebermos a limitação da relação 

sexual a contexto do casamento, podemos notar que Felipe não a 

considera pecado, se praticada neste contexto,  e também que não há a 

condenação do jovem que já teve relações sexuais antes do casamento: 

“bom que nem a gente tava conversando relação sexual é uma 
bênção de Deus é uma coisa de Deus entendeu o sexo é de Deus::... 
mas que nem eu falei pra você desde que seja depois do casamento... 
cê entendeu? é isso que eu acho T: então cê tá querendo me dizer 
que casar virgem é importante?E: bom também tipo assim.. é é é e 
num é... cê tá entenden/num é bem assim que eu quis te dizê...tipo 
assim tipo assim...vamo dá o exemplo tipo assim de uma pessoa 
que chega... assim a pessoa já teve relaçã::o com o namorado só que 
num é casada só que essa pessoa num conhece  Jesus ainda cê 
entendeu? que quando a pessoa ela coNHEce Jesus mesmo 
estando... mesmo quando ela tava naquele estado de prostituição de 
relação antes do casamento que que vai acontecê Jes/é:: Jesus vai 
perdoá ela cê entendeu porque? porque ela não saBIA da verdade 
ela num saBIA que era pecado aquilo... você entenDEu? mas a 
partir/a partir do momento que a pessoa conhece a verdade cê 
entendeu ela sabe que aquilo é errado ela vai e pratica o erro aí já é 
pecado cê entendeu... aí Deus já aboMIna isso aí... cê entendeu” 
(L:  298-311) 

 

 Em todos estes relatos de Felipe, podemos perceber que ele traz para 

o contexto discursivo os repertórios interpretativos da sua comunidade 

religiosa, restringindo seu diálogo aos mesmos.  

 Neste sentido, parece que, diferentemente de Júlio, Felipe não 

dialoga com outras comunidades de discursos, aspecto que, segundo 

Little, Jordens & Sayers (2003), prejudica o hábito da crítica e caminha 

em direção ao processo de colonização. De fato, o diálogo multivocal é 
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essencial na construção da consciência de uma pessoa (Mendes, 2002), 

de modo que a univocalidade limita tal construção. 

Na análise dos posicionamentos de Felipe frente à relação sexual antes 

do casamento, além de percebermos que ele dialoga principalmente com 

sua comunidade religiosa, notamos que, embora sua postura tenha sido 

de convicção em suas colocações, em alguns momentos ele não 

conseguiu elaborar argumentos e explicações sobre seu posicionamento, 

por exemplo: “mas... num sei te explicá como eu posso te explicá?... assim como::: 

que nem:::... eu sei lá...” (L: 1311-1312). E ainda: “que nem eu te falei isso daí eu 

tô meio por fora a esse respeito disso aí”  (L: 431-432). 

Os dois pontos ressaltados,  isto é, o diálogo basicamente com o 

discurso de sua comunidade religiosa e a dificuldade de elaboração de 

argumentos e explicações, nos fazem refletir sobre a pouca flexibilidade 

de Felipe em suas interações sociais, inferindo que isso ocorre em função 

de sua necessidade de manter a coerência interna em sua autonarrativa ao 

longo do tempo. Tal proposição é fundamentada na discussão de 

Mendes (2002) sobre as idéias de Goffman, as quais, afirmam que os 

sujeitos são múltiplos, flutuantes e situacionais, o que leva o indivíduo a 

uma busca permanente de integração dessa multiplicidade de pertenças 

sociais e papéis a que está submetido. 
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Neste contexto, parece-nos que na construção constante de suas 

subjetividades, Felipe busca um sentido pessoal de continuidade e 

estabilidade, não permitindo, assim, que vozes muito conflitantes 

emergem e se tornem centrais em seu diálogo interno. 

Ao evitar o diálogo com vozes conflitantes, provenientes de outras 

comunidades de discursos, Felipe também evita contradições e 

dissonâncias que poderiam colocar em choque a  contínua elaboração de 

sua identidade narrativa. 

Voltando o olhar para a nossa análise dos sentidos da participação 

religiosa de Felipe, percebemos que ele constrói uma narrativa do eu 

progressiva após o ingresso na igreja e que essa narrativa se mantém 

constante e objetiva outras progressões. Assim, Felipe parece evitar a 

conversação com comunidades de discurso cujas ideologias possam 

fragilizar sua concepção de ser uma pessoa escolhida por Deus e que 

recebe bênçãos d’Ele nesta vida (depois que passou a freqüentar a 

IURD) e que continuará a recebê-las em outra vida – será salvo. Isto 

é, Felipe parece evitar o diálogo com vozes que possam fazer com que 

ele não faça mais a vontade de Deus, pois assim deixaria de ter uma vida 

abençoada – aspecto que o leva a ter uma participação religiosa e 

construir uma narrativa do eu progressiva. Neste sentido, ter relação 
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sexual antes do casamento é contrária  à vontade de Deus e, portanto, 

contrária a construção de uma narrativa progressiva. 

Para finalizar a compreensão dos sentidos dos relacionamentos afetivo-

sexuais de Felipe, vemos como importante enfatizar que o diálogo 

praticamente univocal com a IURD o leva a significar o namoro como 

uma prática possível, mas o ficar e o ter relações sexuais antes do 

casamento como práticas proibidas. Além disso, a univocalidade aparece 

como uma estratégia de Felipe para manter os sentidos de sua 

participação religiosa e, assim, o sentimento de continuidade individual e 

suas narrativas progressivas. Percebemos essa estratégia de Felipe como 

algo negativo, já que limita sua liberdade de pensamento, suas 

oportunidades de crescimento, caminhando em direção ao processo de 

colonização, anteriormente citado. 

Sabemos que as entrevistas analisadas aqui ocorreram num contexto 

espaço-temporal que enquadrou e limitou a interação entre 

entrevistador-entrevistado, ou seja, contextualizou aquilo que foi dito, 

por quem foi dito e para quem foi dito. No entanto, também sabemos 

que no jogo polissêmico, cada pessoa seleciona diferentes repertórios 

interpretativos e vozes para dialogar e produzir suas próprias vozes (sua 

multivocalidade), de acordo com suas subjetividades, que também 

sabemos que estão em constante construção e reconstrução. 
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Neste contexto, consideramos que captamos alguns momentos do 

sujeito dialógico, isto é, algumas negociações que Felipe fez, entre tantas 

outras possíveis, compreendendo como se deu essa produção de sentido 

e contribuindo, portanto, com o conhecimento científico. 

Para finalizar nossas considerações dentro do campo da sexualidade, 

fizemos algumas observações sobre as questões do uso e funcionamento 

dos métodos contraceptivos. 

 

Métodos Contraceptivos 

 

Tornou-se comum dizer que os jovens têm informação sobre os 

métodos contraceptivos, uma vez que a orientação sexual passou a fazer 

parte das temáticas de trabalho de diferentes instituições, inclusive a 

escola formal (tema transversal). No entanto, em nossos trabalhos de 

promoção de saúde e cidadania com jovens, não observávamos tal 

aspecto, o que motivou a investigação desse ponto no presente trabalho. 

É importante esclarecermos que não acreditamos que a informação em si 

seja suficiente para adoção de comportamentos preventivos, mas sim que 

ela é importante na determinação da  vulnerabilidade31 dos jovens, o que 

                                                
31 Utilizamos o conceito de vulnerabilidade de Ayres et al. (1999) ,o qual coloca que esta é o inverso 
do empowerment. Para o autor, a maior ou menor vulnerabilidade é determinada a partir de três planos 
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também nos motivou a refletir sobre o conhecimento dos jovens sobre 

os métodos contraceptivos. 

Neste contexto, as pontuações colocadas aqui não objetivaram uma 

tabulação dos métodos conhecidos pelos participantes, nem tampouco 

os sentidos e posicionamentos dos adolescentes frente ao uso desses 

recursos. Assim, queremos apenas questionar, com base em nossas 

entrevistas, a idéia difundida que os jovens sabem (têm informações) 

como prevenir e planejar a gravidez, bem como refletir sobre os direitos 

sexuais dos mesmos. 

De um modo geral, percebemos que os participantes já ouviram falar 

sobre o preservativo masculino e a pílula anticoncepcional. Apenas uma 

participante do sexo feminino e freqüentadora da AD não mencionou o 

preservativo masculino como método que já havia ouvido falar. Porém, 

poucos mencionaram os demais métodos. 

Além disso, embora tenham mencionado esses dois métodos, quando 

indagamos sobre como usá-los, a maioria dos participantes relatou não 

saber ou descreveu o modo de uso de forma errônea, como podemos 

observar nos trechos a seguir: 

“T: ce falou da camisinha e da pílula né? Qui qui ce sabe sobre a 
pílula? P: pra sê sincero eu num sei nada”  (P21; masc.; AD) 

                                                                                                                                     
interdependentes, a saber: o comportamento pessoal (vulnerabilidade individual), o contexto social 
(vulnerabilidade social) e os programas e campanhas existentes (vulnerabilidade programática). 
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“P: ah:: tem aí a:: as... sei lá aqueles remédios que eles toma... sei 
lá que é... parece que é anticoncepcional tem cami::sinhá esse tipo de 
coisa T: cê conhece mais algum além do anticoncepcional e a 
camisinha? P: não T: que que cê sabe sobre o anticoncepcional e a 
camisinha? P: poça coisa ((riso)) poça coisa assim:: eu sei que:: sei 
lá quando a pessoa vai lá tê:: ahn:: assim ela tem que/tem que 
usa::: é... a camisinha tal pra que ela num venha a engravida... a 
pessoa tem que se cuida ela tem que... tem que toma esse 
re/anticoncepcional certo... parece que tomano num sei né dizem 
que que preveni num sei mas...” (P20, fem. IURD) 

 

“P: bom a camisinha eu sei que::: assim... que o homem usa 
((riso)) pra podê se preveni entendeu de doenças... por isso eu sei que 
usa assim entendeu? Ah... o anticoncepcional é pra não engravidá 
ou tamém tamém previne doenças... não é pra não engravida... qué 
dizê num previne não é pra não engravida... você toma antes de você 
te relação sexual para você podê/ pra ele fazê efeito e você não tê 
filho... eu sei disso T: como que toma? P: antes de você tem relação 
num é? Antes de você te relação sexual com seu marido com 
namorado esssas coisa você toma pra você pode/ pra pode num/ 
pra você num te filho T: então aí eu vô toma quantas vezes num 
me? P: pelo que eu já é:: entendi é sempre que você fô te relação 
sexual... antes de você te se tem que toma” (P16, fem., IURD) 

 

As duas primeiras citações refletem a falta de conhecimento e dúvida em 

relação ao uso dos métodos contraceptivos. Já na terceira citação, além 

destes aspectos, podemos perceber o conhecimento errado sobre o 

mesmo. 

Apesar disso, houve alguns poucos adolescentes que souberam descrever 

o uso destes métodos, com maior ou menor grau de compreensão do 

mesmo, como podemos perceber no trecho a seguir: 
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“bom... pelo que eu sei o remédio é assim (tem que) você determina 
um horário para você tomar ele né? (determinô) o horário pra toma 
ele aí você toma ele sempre naquele horário... você NÃO pode/ nu 
pode deixá/esquece de toma o remédio porque se isso acontecer pode 
ocorrer a gravidez... i::... são vinte e um comprimidos né entã:::o 
aqueles comprimidos ce vai tomando ele até acabá a cartela aí 
quando aca::ba né é o::: aí dá um prazo né durante sete dias que  o 
da pra descê a menstruação né? A hora que acaba a menstruação 
cê volta a tomá o remédio de novo”  (P2, fem., IURD) 

 

Os principais meios, citados pelos jovens, através dos quais adquirem 

informações sobre saúde sexual e reprodutiva foram a escola (através de 

atividades formais, bem como dos grupos de pares), as instituições 

comunitárias que atendem adolescentes e a igreja (no caso, a AD).  Não 

percebemos as categorias gênero (masculino X feminino) e instituição 

religiosa (AD X IURD) como destaques de facilitação ou de dificuldade 

na aquisição de informações. Isto é, as informações cientificamente 

corretas, as incorretas, as dúvidas e medos estiverem presentes nos 

relatos de jovens de ambos os sexos e freqüentadores das duas 

comunidades de discursos religiosos. 

No contexto do nosso trabalho, salientamos essas observações no intuito 

de refletirmos que apesar de todas as conquistas no âmbito dos direitos 

sexuais  e reprodutivos, documentados nas Conferências do Cairo e de 

Beijing, entre outras,  ainda temos muito que avançar em nossas práticas. 

A despeito das orientações religiosas desses jovens, eles têm o direito de 
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serem informados sobre o funcionamento dos seus corpos e os métodos 

contraceptivos para fazerem suas próprias escolhas. É claro que essas 

escolhas envolvem muito mais que a informação, mas ela também é 

muito importante neste processo. Temos observado intervenções que 

negligenciam a importância dos valores e crenças das pessoas, super 

valorizando o poder das informações. Em contrapartida, temos 

encontrado trabalhos que no intuito de criticarem tais práticas, têm 

menosprezado a questão da informação e difundido a idéia de que hoje 

as pessoas têm informações sobre saúde sexual e reprodutiva (o que os 

relatos de nossos trabalhos contrariam). 

Entendemos que a falta de difusão de informação também é uma forma 

de exclusão social e perda de cidadania, pois é uma falha nos serviços 

públicos que limita os direitos dos cidadãos. Assim, não poderíamos 

deixar de registrar aqui que encontramos nos relatos dos participantes 

deste trabalho falhas nos cuidados da saúde que contribuem para os 

diferentes tipos de relações de desigualdades nos espaços privados e nos 

púbicos – vivências possíveis de exclusão social.  

Para finalizar, gostaríamos de enfatizar que não acreditamos que a 

informação em si produza mudanças de comportamento citando a 

colocação de Silva (2002): 
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“devemos ter em mente que, ao trabalhar com promoção de saúde, 
não é possível apenas transmitir informações esperando que estas 
sejam decodificadas pelas pessoas e diretamente incorporadas às suas 
vidas. Na verdade, as pessoas só adotam para si as idéias ou 
versões que fazem sentido para elas, o que, por sua vez, está 
intimamente relacionado com o conjunto de valores individuais e 
sociais.” (p. 37) 

 

 



 
 
 
 
 
 

 Considerações Finais 
 

 

 

 Esse trabalho é fruto das indagações que vínhamos fazendo em 

nossa prática profissional. Prática que nos mostrava a participação religiosa 

dos adolescentes em igrejas tão questionadas por diferentes comunidades 

de discurso. Prática que aliada aos quadros de referência que a subsidiava, 

levou-nos, então, a busca da compreensão de que, mais do que 

simplesmente questionar essas participações, era preciso compreender o 

que os jovens estavam encontrando nestas igrejas. Além disso, intrigava-

nos compreender seus posicionamentos, à primeira vista tão contraditórios, 

diante dos relacionamentos afetivo-sexuais, frutos da dialogia com 

comunidades de discursos tão diferentes e, até mesmo, conflitantes.  

 Diante disso, encontramos algumas respostas e outras tantas 

perguntas. 

 Pudemos perceber, no capítulo 05, que, para além do contexto 

doutrinário religioso, as participações religiosas desses adolescentes têm 

configurado como espaços de sociabilidade, como meio de estabelecer 
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projetos de vida, como forma de melhoria da auto imagem, como meio de 

conseguir ser autor da própria vida dentro de seu universo simbólico e 

como meio de conseguir realizar ações que eles acreditam ser em benefício 

do outro. 

 Percebemos também que nem sempre essas ações são adequadas ou 

mesmo efetivas, mas apesar disso, queremos ressaltar que são esses 

aspectos apontados que os adolescentes estão buscando com a participação 

nessas igrejas, ou seja, são esses aspectos que dão sentido as suas 

participações religiosas. 

 Os significados salientados e as  autonarrações estáveis e 

progressivas estão permitindo construções positivas de si próprio e do seu 

posicionamento no mundo. Elas não constroem um mundo ilusório, onde 

as dificuldades não existem, mas sim um mundo no qual a pessoa se vê 

como capaz de lutar para vencer dificuldades, um mundo no qual eles 

conseguem ter projetos de vida realizáveis, um mundo no qual eles 

conseguem estabelecer passos para alcançar o que desejam. É isto que esses 

adolescentes estão procurando e, de certa forma, encontrando na AD e na 

IURD. 

 É interessante notarmos, então, que a despeito das intenções dos 

grupos religiosos que são, muitas vezes, de manipulação para obtenção de 

lucros, de manutenção do funcionamento da igreja e de expansão da 
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mesma, todas propiciadas pelo trabalho gratuito do fiel, os adolescentes 

deste estudo têm conseguido ressignificar suas vidas ali, nas comunidades 

de discurso da AD e da IURD, construindo narrativas do eu progressivas e 

estáveis. 

 Percebemos também que essas igrejas têm promovido narrativas 

progressivas e estáveis para esses jovens porque eles têm conseguido seguir 

as normas da igreja. Mas, e se eles não seguissem as regras da igreja? Aí, 

então, a igreja estaria promovendo narrativas de vida regressivas. Isto é, as 

comunidades de discursos religiosas, como a maioria das comunidades de 

discurso, podem promover narrativas progressivas e narrativas regressivas, 

a diferença está no fiel que segue ou não a norma da igreja. E a promoção 

da narrativa regressiva, quando o jovem não segue as normas, pode ser 

ainda maior quando o diálogo do fiel é univocal, ou seja, quando ele dialoga 

basicamente com uma única comunidade de discurso, já que prejudica o 

desenvolvimento de uma consciência reflexiva e crítica.  

  Guareschi (1994) nos alerta sobre as formas de manipulação racional 

e emocional empregadas pelo neopentecostalismo, as quais privam as 

pessoas da dimensão de reflexão e crítica, que promovem a conscientização 

das razões sociais da pobreza e da opressão. Para o autor, a religião deve 

ajudar as pessoas a serem mais humanas e não perpetuar a exploração. 
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 Concordamos inteiramente com a análise do autor, no entanto, 

pudemos ver, em nosso estudo, que os adolescentes têm ressignficado suas 

vida nessas igrejas, que o autor salienta que são movimentos exploratórios.

 Surge, então, a pergunta: Por que os adolescentes estão tendo através 

destas igrejas as possibilidades de ressignificarem as suas vidas? O que 

acontece com os outros equipamentos sociais? Será que estamos 

implantando políticas sociais que também propiciam essas re-contruções 

das narrativas do eu?  

Enquanto não conseguirmos implantar e expandir políticas efetivas 

que estimulem a obtenção da melhoria das relações familiares, empregos ou 

formas alternativas de geração de renda, ações de cidadania onde o jovem 

se sinta capaz de atuar, espaços saudáveis e viáveis de socialização, as 

igrejas continuarão configurando-se como alternativas a estas 

questões, não obstante todas as outras perdas que elas possas 

suscitar. 

 O que queremos ressaltar é que se quisermos que as pessoas não 

participem de movimentos que consideramos exploratórios ou alienantes 

em relação ao aspecto macro-social, devemos fazer com que as nossas 

políticas sociais implantadas nos serviços públicos ou de utilidade pública 

possibilitem ressignificações pessoais, ou seja, criem condições para que os 



 158 

adolescentes tenham vivências significativas que propiciem a construção de 

realidades melhores, e, portanto, de narrativas progressivas. 

 Em relação aos argumentos e explicações dados aos relacionamentos 

afetivo-sexuais, percebemos que enquanto Júlio consegue dialogar com 

diferentes comunidades de discursos e criar uma voz própria para o ficar e 

o namorar, Felipe utiliza basicamente os repertórios interpretativos da sua 

religião, prejudicando a formação de uma consciência crítica. 

 Se a igreja ocupa o espaço central na dialogia de Felipe significa que 

esse espaço não está sendo ocupado por outras comunidades de discurso. 

Desta forma, se esse dialogo restrito contribui com o processo de 

colonização, já que não atua em prol de processos emancipatórios é porque 

as comunidades de discursos que deveriam estimular esses processos não 

estão presentes no cotidiano desse jovem. E, elas não deveriam estar? 

Acredito que sim. 

As narrações são discursos públicos, ou seja, são construções abertas 

a modificações contínuas à medida que  as interações acontecem (Gergen, 

1996). Neste sentido, se as vozes dos profissionais das áreas sociais, 

educacionais e da saúde não estão presentes no processo dialógico do 

jovem é porque não estamos conseguindo criar e ocupar o espaço que 

deveríamos, ou seja, não estamos conseguindo nos fazermos presente na 

dialogia desses jovens, mas essas igrejas estão! 
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Rappaport (2000) argumenta que narrativas comunitárias são 

histórias comuns entre um grupo de pessoas. Para a autora, o 

desenvolvimento da identidade individual e social, bem como as mudanças 

das mesmas (experiências de conversão) podem ser compreendidas em 

termos de apropriação de narrativas comunitárias na história de vida 

pessoal, de criação de novas narrativas ou de modificação das narrativas 

existentes. 

Neste sentido, não podemos ignorar que esses adolescentes estão 

compartilhando narrativas religiosas e modificando as narrativas até então 

existentes, como podemos perceber tanto pelas autonarrativas estáveis e 

progressivas quanto pelo diálogo com os textos religiosos na significação de 

suas práticas de sexualidade. 

Narrativas individuais são histórias negociadas no contexto das 

narrativas contadas pela comunidade, ou seja, são frutos da cultura e do 

contexto social, de modo que compreender as narrativas comunitárias é um 

meio de compreender a cultura e o contexto, bem como os seus efeitos na 

vida das pessoas (Rappaport, 2000). 

Parece-nos que os processos dialógicos e as narrativas do eu 

enfatizados aqui estão mostrando que essas igrejas tem tido um efeito 

positivo na vida desses jovens (já que eles conseguem seguir as normas da 

igreja). E o que podemos dizer de nossas práticas profissionais? Parece que 
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pelos relatos aqui apontados, elas tem tido um peso menor no contexto 

desses adolescentes. 

E por que isso acontece?  O primeiro ponto  a ressaltar é que faltam 

políticas públicas que garantam espaços para os profissionais atuarem. Essa 

falta de espaço para os profissionais atuarem revela também que faltam 

políticas públicas que garantam os direitos básicos desses jovens, ou seja, 

que promovam o exercício da cidadania por parte desses jovens. Faltam 

políticas que possibilitem a esses jovens dialogar com a comunidade de 

discurso da escola, com a comunidade de discurso dos profissionais do 

posto de saúde, com as comunidades de discurso dos profissionais que 

promovem a cultura e o lazer, entre outras.  

Algumas vezes, esses jovens até têm acesso a estes espaços, mas não 

a comunidade de discurso que acreditamos que deveriam estar presentes 

neles. Isto nos leva tanto a uma questão de ausência de políticas e recursos 

públicos quanto à qualidade do trabalho dos profissionais que estão 

presentes nestes locais.  Rappaport (2000) afirma que precisamos aprender 

a usar nossas ferramentas de trabalho (métodos, observação crítica, análise, 

influência social, erudição, etc) para modificarmos as narrativas das pessoas. 

Será que estamos conseguindo fazer isso? 

Os pontos ressaltados nos mostram que falta a nós profissionais da 

área da educação, social e de saúde usarmos nossos instrumentais de forma 
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estratégica para garantirmos políticas públicas para esses jovens, de modo 

que possamos fazer parte do contexto dialógico dos mesmos.. de modo que 

possamos ser uma voz presente na conversação desses adolescentes....  

ocupar um espaço que hoje está ocupado principalmente pelas narrativas 

comunitárias das igrejas... enfim, construirmos intervenções realmente 

emancipatórias! 
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 Nota de diário de campo 

 Data: 17 de março de 2002 

 

 

 Neste dia, um domingo, no período da manhã, eu estive na igreja Universal 

do bairro, assistindo ao culto. Havia combinado com a Dona V., AP e E. que eu 

voltaria para conhecer o grupo de jovens. A dona V. me falou que não estaria na 

igreja, mas AP e E. disseram que estariam. 

 Cheguei na igreja às 15: 45. O pastor (auxiliar) estava na igreja fazendo a 

reunião, de modo que eu fiquei na calçada esperando. Até então, não tinha chegado 

nenhum adolescente. Depois, eles me contaram que estavam no P. A – um bairro 

próximo - (lugar que tem um núcleo) evangelizando. 

 Logo depois, chegou uma adolescente que estava com a camiseta de 

evangelização e perguntou se era a primeira vez que eu vinha na igreja e qual era o 

meu nome. Expliquei o motivo que eu estava ali. Ela me convidou para entrar na 

igreja e esperar sentada até o grupo começar. Ela não participou do grupo de jovens, 

mas durante o mesmo ela veio até  a igreja e quis saber o que eu estava achando do 

mesmo. 

 Assim que eu sentei no banco, um senhor que estava bêbado entrou na igreja 

e sentou-se dois bancos à minha frente. Ele começou a conversar comigo e eu fui 

escutando- o. Depois de um tempo, um jovem foi até ele e pediu para que ele falasse 

mais baixo,virou-se para mim e perguntou se ele estava me atrapalhando, o que eu 

respondi que não. Assim que o adolescente foi embora, o senhor disse “desculpa de 

te atrapalhar”. Eu respondi que ele não estava me atrapalhando, mas que eu achava 

que ele devia falar mais baixo. Fiquei com muita pena dele, tanto pelas coisas que ele 

me falou sobre sua infelicidade e vontade de se matar, quanto pelo fato do jovem 

perguntar se ele estava me atrapalhando e ele virar e me pedir desculpas... quando o 

pastor terminou o culto, o senhor foi até ele conversar. O pastor o escutou, mas 

ficava olhando para o que estava acontecendo na igreja (que já estava repleta de 
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jovens), demonstrando pouca importância para com o senhor. Então, ele pôs a mão 

na cabeça dele, fez uma oração e disse que queria vê-lo na igreja sóbrio. 

    O E. chegou me apresentou a vários adolescentes que estavam na lista de 

possíveis participantes da pesquisa que a dona V. havia me entregado. Houve uma 

adolescente que chegou até mim e perguntou se eu era a psicóloga que iria 

entrevistá-los. Ela contou que estava no primeiro colegial e estava tendo aula de 

psicologia. Após o culto, ela não saiu de perto de mim até eu combinar com ela que 

passaria na sua casa na quarta-feira às 11 horas da manhã. Perguntou-me “a senhora 

tem a lista, mas como que a senhora vai saber onde é” e eu respondi “seu nome tá na 

lista? Então, eu guardei o seu nome aí é só ver o endereço”. Assim, ela pareceu ficar 

aliviada de que realmente eu iria na casa dela. Aliás, ela chegou a me perguntar “mas 

a senhora vai mesmo?”.   

 Quem coordena o grupo de jovens é um obreiro, que deve ter em torno de 25-

28 anos. As pessoas são divididas em dois grupos, que eles chamam de Tribos. 

  O culto iniciou com este obreiro falando com os jovens, enquanto um 

adolescente tocava uma música de fundo. A música começou num ritmo calmo e a 

fala do jovem também estava calma, verbalizando coisas tipo “fecha seus olhos, põe 

a mão no seu coração e sente Jesus”; “não se pode querer ver coisas que a gente só 

pode sentir então fecha os olhos  e sente a presença de Jesus”. De repente, ele 

mandou fechar uma das portas da igreja, o ritmo da música acelerou e a voz do 

obreiro também e, assim, começou o ritual de libertação do demônio. Isto é, sua fala, 

então, passou a ser direcionada para a expulsão do demônio do corpo, por exemplo 

“em nome de Jesus, você demônio que está colocando o vício do cigarro, do álcool, 

das drogas, da prostituição vai embora. Pomba-gira, Maria-bonita pode manifestá. 

Sai em nome de Jesus”. Falas desse tipo eram repetidas sem pausas e, em algumas 

vezes, ele acrescentava a masturbação. 

 Enquanto ele falava isso, alguns obreiros e candidatos a obreiros que já 

tinham recebido a autorização dos pastores começaram a tocar com uma mão a testa 

dos fiéis e com a outra na cabeça da pessoa, falava ao ouvido dela fazendo com que o 

demônio se manifestasse em nome de Jesus, e, no intuito de mostrar o poder da 

palavra de uma pessoa que tem fé. 
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 Os obreiros se revezarem com o que começou o grupo de jovens: eles se 

revezaram em quatro. Destes, uma era mulher. Quando terminavam a fala estavam 

com a roupa molhada de suor, como se tivessem feito uma série de exercícios físicos. 

O suor pingava dos rostos deles. 

 Eles subiam entre os bancos, pulando de banco em banco, e ficando em pé 

sobre eles no momento em que estimulavam a manifestação do demônio. Penso que 

esse ritual propicia a expressão emocional e a catarse dos adolescentes, como 

apontado por vários autores. Porém, nessa primeira impressão, achei muito estranho, 

porque é realmente agitado, como se fosse uma festa, na qual é permitido pular de 

banco em banco... sei lá, não combina com a minha concepção de lugar religioso... 

acho que foi isso que estranhei! 

 Percebi que um dos obreiros se dirigiu em minha direção e colocou a mão 

sobre a cabeça dos dois jovens que estavam na minha frente. Parecia que ele queria 

que a manifestação acontecesse ali, perto de mim, e conduzida por ele. Ficou muito 

tempo tentando a manifestação dos dois jovens (bem mais do que o tempo médio que 

eles ficam com cada pessoa), principalmente a manifestação na menina, pois ele 

jogava o corpo dela para trás. Sem conseguir resultado, depois de um longo tempo, 

ele desistiu. 

 O demônio manifestou em um garoto de treze anos. Após o controle do 

demônio, este mesmo obreiro o levou até o fim da igreja e no momento que passou 

por mim disse “senhora, vem cá um pouquinho”. Eu levantei e os acompanhei. 

Então, o obreiro me disse que o demônio estava espalhando o sofrimento na casa 

daquele menino. O garoto chorava muito. E disse: -“fala pra ela como tá sua vida”  -“ 

tá muito ruim” – “ Por que tá ruim?” – “meu pai saiu de casa” –“cê já pensou em se 

matá?” – “...”  “fala pra ela, cê já pensou em ce mata” –“já pensei em sair de casa.” 

Então, o obreiro começou a me explicar que era o demônio que espalhava as coisas 

ruins no mundo. Disse que ele usava cocaína e fumava maconha antes de freqüentar 

a Igreja, mas que depois que começou a ir à igreja e aceitar Jesus nunca mais havia 

feito uso de drogas. Ele disse para o garoto beber água (tem um bebedouro no fim da 

igreja). 

 Houve outra manifestação (as duas ocorreram simultaneamente) numa 

menina. Ela ficou muito tempo ajoelhada na frente do “altar” da igreja com o 
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demônio dominado (braços para trás do corpo com as unhas em forma de garra). O 

obreiro que estava comandando o culto conversou um pouco com o demônio e, 

depois, a candidata à obreira que fez o demônio se manifestar acompanhou a 

adolescente até o final da igreja, deu água para ela e ficou um certo tempo 

conversando com ela. 

 Após esse momento de exorcismo, começou a gincana. São dois momentos 

completamente distintos. Aquele ambiente de portas fechadas e música pesada é 

transformado num ambiente com músicas alegres e portas abertas. As atividades 

foram feitas com uma tribo competindo contra a outra. (solidário, não?) Em uma das 

atividades, eles me convidaram para ser juíza e decidir qual dos dois grupos estavam 

dançando melhor o rap. Depois, convidaram-me para julgar o melhor grito de guerra, 

mas eu pedi para que fosse outra pessoa e, então, eles convidaram o pastor (auxiliar) 

que havia permanecido todo o tempo sentado no banco ao fim da igreja. O melhor 

grito de guerra foi uma música do “Claudinho e Bochecha” com a letra voltada para 

Jesus. 

 Ao término do culto, alguns jovens obreiros vieram conversar comigo pra 

saber o que eu tinha achado do culto e me convidar para voltar outras vezes.  

Em nenhum momento houve menção do dízimo. 

 Eu havia combinado com o E. de realizar a entrevista com ele após o término 

do culto.  Então ele foi comigo até o meu carro buscar os materiais. Quando 

chegamos no carro, o jovem obreiro (aquele que tinha me chamado para conversar 

com o menino que tinha vindo pela primeira vez na igreja e que o demônio havia 

manifestado) nos encontrou e me deu de presente um livro (ao meu ver, mais um ato 

de proselitismo). Eu pedi a ele que escrevesse na primeira página uma “dedicatória”, 

com o nome dele. Ele disse que escreveria e me entregaria quando eu terminasse de 

conversar com E.  Nós sentamos no ponto de ônibus para fazer a entrevista, mas a 

avenida estava muito movimentada, então pedi a ele que fossemos para outro lugar. 

 Fomos para a rua perpendicular à avenida, ao lado da escolinha de 

evangelização. Íamos sentar no chão, quando o mesmo obreiro do livro disse ao E. 

para pegar duas carteiras na escolinha. O E. pegou e então realizamos a entrevista ali 

na calçada. 
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 Quando terminamos a entrevista eram  20: 15 hs, o culto das 20 horas já 

estava começando. Não vi mais o jovem obreiro e fiquei sem saber qual era 

exatamente o tema do livro que ele queria me dar. 

 Chama-me a atenção como todos os fiéis desta igreja me chamam de 

“senhora”: os jovens, os adultos, os pais dos adolescentes. Eu digo que não é 

necessário me chamar de senhora e alguns dizem “tá bom” e outros “é que eu tô 

acostumado” e ainda “é por respeito”, mas todos continuam me chamando de 

senhora. Isto não ocorre entre aqueles que freqüentam a Assembléia de Deus. Os 

jovens da AD me chamam de você, os que eu tenho mais contato me chamam de 

Tati, os pais dos adolescentes e os pastores também me chamam por você. Tem 

alguns pais da Assembléia de Deus que me chama de doutora, mas também me 

chamam de você. De qualquer forma, sinto que a relação fica mais pessoal com os 

fiéis da AD. Porém, ambos me recebem bem, me respeitam e ajudam na pesquisa. 

Fico pensando: qual a noção de respeito que eles têm na IURD? Por que TODOS me 

chamam de senhora? Como se somente isso fosse respeito... Lembrei da FEBEM, de 

como eles eram obrigados a nos chamar de senhora, mas depois de nos conhecerem 

melhor, chamavam-nos somente pelos nomes.   
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ANEXO B 

 

Roteiro  de entrevista semi-estruturada 
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Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada 

 

1) Identificação Genérica: (explorar aqui: Idade, religião, nível de escolaridade, 

componentes do grupo familiar) 

2) Conte-me como é a sua semana:  (explorar aqui como é o cotidiano do jovem: o 

que faz, se namora, como se veste, o que gosta de fazer, onde costuma ir, entre 

outros assuntos que podem emergir nas entrevistas) 

3) Fale-me um pouco sobre a sua vida religiosa: (explorar aqui o tempo que 

freqüenta a igreja,  se houver conversão, como esta se deu, a importância da 

religião na vida da pessoa, a freqüência com que vai à igreja, as motivações 

relatadas para ir à igreja, os problemas cotidianos que são “resolvidos” pela 

igreja) 

4)  Conte-me um pouco sobre seus estudos e trabalhos que teve até hoje: 

(explorar aqui o que o entrevistado pensa dos estudos e trabalhos para os homens 

e para as mulheres, como ele vê a responsabilidade pelo sustento da família) 

5) Fale-me como são os jovens de hoje: (explorar aqui o que é namorar para ele, 

qual o papel do homem e da mulher no namoro, o que pensa sobre relação sexual, 

quais métodos contraceptivos conhece e o que pensa sobre eles, o que pensa 

sobre virgindade, o que sabe sobre DST/Aids) 

6) Conte-me o que você acha que Deus acha sobre o mundo de hoje: (explorar 

aqui como o entrevistado acha que Deus gostaria que o homem e mulher se 

comportassem, o que acontece ao homem e a mulher que fazem “o proibido”, o 

que Deus pensa sobre o trabalho  para o homem e para a mulher, o que Deus 

pensa sobre, virgindade, sexo e métodos contraceptivos) 

7) Conte-me quais as orientações que a Igreja dá sobre saúde sexual e 

reprodutiva: (explorar aqui o que o entrevistado compreendeu dos discursos dos 

pastores, das reuniões da igreja e da leitura da bíblia no que se refere aos 

comportamentos adequados para o homem e para a mulher, à virgindade, sexo, 

métodos contraceptivos, namoro, casamento e trabalho) 
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ANEXO C 

 

Entrevista participante da AD 
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T: fala pra mim seu nome 

P: Júlio 

T: (  ) 

P: ((entrevistado fala o nome completo)) 

((interrupção)) 

T: (...) perto da sua boca 

R: certo 

T: certo? 

R: uhn uhn... (  ) mais ou menos? 

T: ahn? 

R: (  ) mais ou menos assim? 

T: (  ) 

R: uhn uhn  

T: (  ) tá cê falou pra mim seu nome né... quantos anos cê tem? 

R: tenho dezessete anos 

T: cê tem dezessete anos? 

R: dezessete anos 

T: cê estuda? 

R: estudo eu tô no terceiro ano do segundo grau... estudo lá no Otoniel 

Mota... né 

T: uhn uhn  

R: ahn::: pretendo prestá concurso pra entrana/na Aeronáutica né? i:: é 

isso que eu desejo fazê profissionalmente 

T: tá cê estuda no Otoniel em que horário? 

R: estudo no:: período da manhã das sete ao meio dia  

T: das sete ao meio dia? tá... e cê mora com quem? 

R: eu moro com a minha mã::e o meu padrasto e um irmão pequeno de 

seis anos 

T: uhn uhn tá.. e tem mais alguém que ora com vocês? 

R: não... não... somos só nós quatro 

T: tá... cê trabalha ou já trabalhou? 

1 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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R: ahn:::: não 

T: nunca trabalhou? 

R: nã::/não... eu sempre busquei mais... é::: buscá um desejo profissional 

vô ti dizê como eu::... é:: esses concursos no caso da Aeronáutica é um 

pouco difícil eu sempre procurei voltá mais pro estudo ao invés do 

trabalho pra podê... fica em casa mas::... durante a tarde eu cuido do meu 

irmão pra minha mãe í trabalhá... então::: é isso que eu faço trabalho 

trabalho mesmo ainda não 

T: tá... e::: faz quanto tempo que cê vem na igreja? 

R: comecei:: com doze anos faz quatro anos que eu tô na igreja  

T: tá.... e cê começou como? 

R: é:::... meu pai::.. meu pai começou/voltô... ele era:: ele era:: evangélico 

depois se afastô um tempo e:::: aí ele voltô pra igreja e::: como eu sempre 

passo as férias com ele eu passei  lá::  e eel tinha voltado pra igreja eu 

passei com ele... pouco tempo dipois eu voltei pra cá e passei a vim aqui 

também... continuano depois disso eu nunca mais parei... continuei tanto 

lá quanto aqui 

T: cê começou a vir então através do seu pai? 

R: através do meu pai 

T: tá... e cê frequenTÔ:: alguma igreja antes dessa ? 

R: além da católica eu cheguei a i algu::ns meses na testemunha de Jeová 

né? num/mas muito poco tempo 

T: cê foi na testemunha de Jeová e na católica? 

R: e na católica 

T: e cê foi na testemunha de::/é de Jeová e na católica através de quem 

assim? 

R: testemunha de Jeová eu passei a í co/ahn:: através da::/daqueles 

rapazes que vão.. de porta em porta em casa sabe? falando tal... certa vez 

eles me chamaram eu era pequeno sabe... eles conversaram com a minha 

mãe i::: aí ela liberô normal e eu passei aí com eles eles iam me pegavam 

em casa e me deixavam:: 

T: tá 
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R: após as reuniões.... igreja católica:::é desde pequeno formação... minha 

mãe ia né então... então eu também mas nunca fui... pratiCANte católico 

praticante eu nunca fui 

T: uhn uhn a sua mãe vai na igreja católica ? 

R: ahn::: não minha mãe foi mito tempo agora ela frequenta a igreja 

comunidade cristã  

T: na época ela frequentava ainda a católica? 

R: na época:: ela frequentava a católica 

T: qui que cê achou dessas igrejas ? 

R: ahn:: eu fui assim desde que eu fui evangélico sempre fui formado na 

assembléia então eu tenho uma idéia assim::: não que essa aqui seja mais 

certa mas é a igreja mas é a igreja em que eu melhor/que eu mais me 

sinto bem em que eu gosto --no caso de serví a Deus-- é aqui 

T: ahn 

R: sabe: num tenho nada contra outras igrejas... é CLAro que às vezes a 

gente encontra jovens de outras igrejas e começa a discutí::: e a gente 

discute sobre as doutri/doutrinas da igreja né? mas::... eu num/eu acho:: 

legal é:::... vá::/são várias denominações de igrejas evangélicas mas é:: 

ahn::: no contexto assim na idéia pincipal do qui qui se é feito no culto é 

sempre a mesma no caso você vem ao culto pra louvá a Deus e::: cultuá 

ele é:: é o contexto básico muda algumas doutrinas algumas permitem 

algumas coisas outras não mas o contexto básico é isso 

T: tá mas quando você... isso você fala agora porque cê tá aqui mas 

quando você me falou cê falou assim ó "essa foi a igreja que eu mais me 

encontre::i que eu me sinto melhor" 

R: uhn uhn 

T: tá... qui que essa igreja teve que a cató::lica a testemunha de Jeová não 

tiveram que aqui você se encontrou e não se encontrou na cató:::lica na 

testemunha de Jeová? 

R: é::: eu passei a:: ver coisas aqui não só no:: no contexto assim no 

intuito que o culto tem mas também através dos jovens que me acolheram 

muito be::m  
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T: uhn uhn 

R: ahn:::: certas verdades bíblicas que eu passei a vê aqui que eu não vi 

em nenhum das outras duas 

T: uhn uhn 

R: e que me fizeram começá a refletí a vida por um outro lado... sabe? 

pensá melhor nas coisas no que é certo no que é errado fazê sabe? 

T: uhn uhn 

R: é::: analisá bem aquilo que às vezes o mundo te ofeREce e você te/e 

você começa a refletí BEM se aquilo vale a pena ou não então é a igreja 

me passou isso 

T: uhn uhn 

R: por isso que aqui eu me senti bem assim... na católica na testemunha 

de Jeová eu já num me senti assim... eu acho que na testemunha de Jeová 

talvez porque eu era muito pequeno tinha (coisa) o que? de oito nove 

anos de idade eu num compreendia muito bem as coisas e logo logo eu 

parei de í então não vi bem o contexto DEla como ela é de verdade 

T: uhn... por que que cê parou de í na testemunha de Jeová? 

R: ahn::: ahn minha mãe parou ahn::... as pessoas que me buscavam... 

pararam de ir lá...  e a gente começou é:: com o tempo a se afea/assim a 

se afastá i::: acabô:: eu num ino mais e:: eu num me lembro bem como é 

mais ou menos isso a gente começô a se afastar e euacabei parando de ir 

T: tá e na igreja católica? 

R: ah num... na igreja católica assim eu nunca fui muito firme nunca fui 

de í muito em MIssa era um/uma vez ou outra e olhe lá... então:: eu acho 

assim acho que eu parei de í lá exatamente porque eu comecei a vim aqui 

T: uhn uhn 

R: sabe? eu nunca fui um... caTÓlico pratiCANte assim é.. normal... 

sabe? eu era::... vamo dizê assim o que a grande maioria é sabe? "ah eu 

sô católico né" ah... mas cê vai na igreja ? "ah fa/mó tempo que eu num 

vô na missa" é assim sabe? é:: era mais ou menos assim 

T: tá:: é:: e você vem aqui na igreja por que que que  te atraia aqui? 

R: ahn::: lógico que quando a gente começa a vim aqui a gente não vem 
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com esse intuito principal que a igreja tem é:: por que? porque a gente 

num conhece a igreja no caso eu num tinha formação evangélica 

nenhuma  

T: uhn uhn 

R: né? como o meu pai começô a í lá e eu passei a í lá e eu gostei do 

ambien::te eu comecei a vim aqui também mas depois de muito tempo 

porque muito tempo meu pai insistiu que eu viesse e eu tinha medo de 

vim... eu pensava como as pessoas vão me tratá:: como::: como que eu vô 

sê recebi::do será que vai sê legal? e no caso eu tinha medo porque eu era 

pequeno tinha onze doze anos de idade e eu perdi muito tempo nessa 

idéia sabe? aí depois até que um dia meu pai veio pra cá né ele me trouxe 

de volta porque eu passo as férias com ele ele foi na casa de uma irmã 

que ele conhecia quando ele era:: quando ele conviveu com a minha mãe 

e pediu que os filhos dessa irmã fosse me pegá no domingo de manhã em 

casa 

T: uhn uhn 

R: aí eu já teno uma amizade com eles assim eu já pude vim pra cá depois 

disso eu nunca mais parei... assim eu vim mais né::: naquela época por 

causa disso eu gostava do MEio evangélico das amizades do que as 

pessoas faLAvam dos cultos né? 

T: i qui que cê gostava assim nos cultos? cê falou que cê gostava das 

amiza::des que que as pessoas falavam que cê gostava? que quando cê 

fala que cê gostava das amiza::des eu entendo assim  o que cê tá 

querendo me dizê  

R: uhn uhn 

T: agora quando cê fala que gostava dos cul::tos doque as pessoas 

falavam... o que que elas fala::vam o que que cê gostava no cul::to? 

R: da maneira das pessoas agirem porque quando a gente num::/tava na / 

eu num era da igreja tinha amizades fora era sempre conversas sobre 

assuntos... ahn:: dro::ga::: sabe e outras coisas... ahn::: que levavam você 

indiretamente à uma vida assim não muito legal... coisas que pra você 

fazê coisa errada era mais fácil... então eu vino pra igreja passou a tê 
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outro tipo de conver:sa sabe? era uma coisa assim sem tanta besTE::ira 

uma coisa mais::: amistosa pess/a pessoa se preocuPAva com você de 

você tá be::m é:: assuntos sobre a bí::blia [a igreja 

T: [ e essas pessoas que você fala eram as pessoas da sua ida::de ou 

outras pessoas? 

R: também... no caso quando eu entrei na igreja da minha ida::de e outras 

que eu passei a convivê 

T: tá... e hoje? hoje cê vem na igreja porque? que que te traz pra igreja? 

R: ahn:::  eu creio que a vontade de serví a Deus... isso é o que mais me  

traz na igreja... eu gosto de tá aqui::... eu... eu graças a Deus eu sô músico 

aqui na igreja Deus tem:: me dado a oportunidade de louvá a ele com o 

meu instrumento e ele tem me abençoado aqui e eu gosto de serví a obra 

dele eu... eu toco na ban::da toco na orquestra eu sô segundo regente da 

orquestra e da ban::da eu... canto no coRAl eu canto na mocidade eu 

canto nos adolescentes eu gosto disso é::: é por isso que eu venho pra 

igreja porque eu num::/ eu me SINto bem... servino a Deus dessa forma 

por isso que eu faço de tudo pra vim pra cá não por causa das amizades as 

amizades hoje passô a sê uma:: segundo plano... assim:: eu venho 

primeiro com esse intuito as amizades... [vem depois 

T: cê vem primeiro pra que assim? 

R: ahn:: pra/vamos dizer pra participar do culto do:: do contexto do culto 

do louvá a Deus ouví a palavra dele na hora em que:: é dada a pregação 

T: uhn uhn 

R: e é:: pra isso... é mais isso... depois de um tempo eu passei a buscá:: 

mais mais esse lado... por muito tempo eu vim porque eu tinha muitos 

amigos mas depois de um tempo que eu comeCEI a buscá coisas mais... 

espirituAIS com relação a Deus aí eu comecei a vim já por outros 

motivos já num era tanto as amizades 

T: uhn uhn tá cê falou assim pra mim que você vem pra participá do 

cul::to pra serví a Deus 

R: uhn uhn 

T: porque que participá do culto e serví a Deus são coisa importantes na 
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sua vida? 

R: porque::: isso me faz bem me traz paz interior... e:::... e/e assim isso 

faz com que a gente::... tenha uma vida a qual:: a gente sabe que DEus tá 

participando dela a gente sabe que::: ele á cuidando de você:: você tem às 

vezes problemas que você::: já não se preocupa tanto porque você sabe 

que um dia você vai tê a resolução daquilo... que Deus tá olhando pra/pra 

você e vendo que  você tá passando aquela dificuldade ou aquele  

problema 

T: uhn uhn 

R: então é:: você acaba tendo uma certeza de que:: de que você num tá  

sozinho de que você tá recebendo alguma coisa em troca daquilo... e essa 

coisa que a gente recebe em troca é que:: é o que a gente muitas vezes 

busca aqui... a gente num:: num faz isso é::: pensando dessa forma "ah eu 

tô fazendo isso e eu quero recebê isso" não a gente faz e Deus conforme a 

vontade ele nos... nos abençoa.. e conforme a nossa necessidade né? 

T: tá... cê vem quantas vezes por semana aqui? 

R: varia um pouco mais em média::... em média quatro vezes por semana  

T: quando que cê vem? 

R: terça... sexta sábado e domingo 

T: que que tem na terça na sexta no sábado e no domingo ? 

R: terça feira é  culto da unção à noite sexta feira é o culto de doutrina à 

noite sábado ensaio da orquestra às quarto horas da tarde e o culto à noite 

T: uhn uhn 

R: não é sempre que tem o culto à noite mas eu sempre venho no sábado 

por causa do ensaio né? é:: domingo eu venho de manhã eu venho pro 

ensaio da banda pra escola dominical e fico pro ensaio da mocidade e 

volto às cinco horas da tarde ahn::: pro ensaio do coral e já fico direito 

pro culto à noite  

T: é:: que que é o culto de unção e:: o culto di:: 

R: [doutrina 

T: [doutrina 

R: culto de unção vamo se dizê ass/vamo dizê que é... assim... é um culto 
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diferente em que as pessoas... vêm pra buscá uma resolução dum 

problema a cura dum enfermidade uma doença ahn:: e:: o culto de 

doutrina é o culto separado mais pro ensinamento bíblico 

T: uhn 

R: e pra aplicá na igreja a doutrina da:: da igreja e da bíblia 

T: e  por que que vocês vêm/que você vem nesses dois cultos?  

R: ah::: eu venho na terça feira assim porque::: além do culto sê um/sê 

gostoso de você PARticipá eles também... a gente canta sabe ora:: ouve a 

palavra e isso faz bem a gente... no culto de doutrina é porque eu gosto 

mesmo di:::: ouvi os ensinamentos da bíblia aprendê mais sabe? por isso 

T: nos outros ias tem culto também? 

R: uhn uhn 

T: por que que você num vem? 

R: quarta [feira 

T: [por que eles num te ataem tanto quanto [esses ( ) 

R: [ não... tem de quarta feira... não é porque não me atrai mas é que eu:: 

eu também sou músico na orquestra filarmônica jovem aqui de Ribeirão 

Preto e os ensaios são de quarta à noite... faz um ano que eu tô lá então de 

quarta à noite eu num posso vim aqui:: porque eu tô lá... é:: fora... é só 

esses dias... de quinta feira ahn::: a orquestra às vezes vai pra alguma 

congregação que tem cul::to i:: eu sempre vou quinta feira sempre que a 

orquestra marca algum compromisso eu tô aqui 

T: uhn uhn tá... é::::... qui que você acha assim.. você falou pra mim que 

você que::r é:::... prestá concurso pra::: 

R: [Aeronáutica 

T: [Aeronáutica... e você acha que uma mulher poderia prestá esse 

concurso? 

R: eu acho porque abre... a Aeronáutica abre concursos pra:: cargos 

femininos... eu conheço eu conheço:: eu tenho uma amiga aqui da igreja 

qui:: sonha também participá de um concur::so e:: eu acho que pode sim 

sem problema nenhum  

T: são diferentes os cargos pros homens e pras mulheres? 
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R: são alguns... tem cargos pra homens qui::: mulheres num podem prestá 

p'ra esse cargo 

T: o que por exemplo? 

R: aviador por exemplo num::...  num tem concurso pra formá... mulheres 

aviadoras não 

T: por que? 

R: ai eu num sei 

T: e você? cê acha assim quem tem trabalho que a mulher num pode fazê 

trabalho que o homem não pode fazê:: trabalhos que são só pro homem 

trabalhos que são só pras mulheres? 

R: ... ahn::: eu acho que não hoje em dia hoje em dia a mulher tá 

conquistando assim um espaço muito grande e num tem mais profissões 

tem coisas trabalhos vamo dizê  peSAdos que muitos homens  fazia dizia 

que as mulheres não podia fazer e elas tão passano a fazê né? 

T: o que por exemplo? 

R: ah:: eu já vi casos de... borraCHEiro caminhoNEira sabe? coisas... 

vamo dizê:: empregos às vezes que se/ que lidam com máquinas peSAdas 

que às vezes elas diziam "poxa homem pode fazê isso" não hoje em dia 

também tô vendo mulheres fazerem isso... elas tão conquistando um 

espaço muito grande então não vejo trabalho que o homem sozinho possa 

fazer e  uma mulher não  

T: e o homem? pode cozinhá:: (   )? 

R: pode um exemplo disso ó.. eu eu sei cozinhá... eu arrumo a casa lá pra 

minha mãe que ela trabalha o dia inteiro então ela fala "ó cê vai fazê isso 

isso e isso" aí eu vô e fa::ço eu olhava meu irmào de manhã e minha mãe 

vinha almoça onze horas então todo dias as onze horas o almoço tinha 

que tá pronto e eu fazia TOdos os dias de segunda a sábado então:: 

T: você num acha [que (  ) 

R: não eu sô::... 

T: uhn uhn tá... e na hora de sustentá a casa? pagá as con::tas  

R: há um certo orgulho masculino... eu mesmo por exemplo se eu tô 

namorando eu gosto de saí eu gosto de pagá as coisas pra minha 
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namorada independente se ela trabalha ou não... é lógico que às vezes ela 

vai:: querê bancá a si própria porque às vezes ela fala "pô mas eu trabalho 

a semana inteira o mês inteiro pra mim tê esse dinheiro exatamente pra 

isso chega aqui você vai querê pagá tudo?" então uma vez ou outra sim 

mas eu tenho esse certo orgulho... mas com relação à casa eu acho que 

pode sê dividido lá na minha casa por exemplo é... minha mãe e meu 

padrasto dividem as contas  

T: tá e por que que é diferente pagá a conta do barzinho e pagá a conta da 

casa? 

R: ah porque no ca/ah... eu num sei te explicá é::... talvez... num sei 

orgulho masculino no caso com relação ao barzinho num sei ((tom de 

riso)) 

T:  qui qui é esse orgulho masculino? 

R: ah::: coisa que vem... ah:: vamos dizê é bem:::... hereditário vamos 

dizer... bem de... foi bem passado pra gente isso num sei acho que é 

natural a gente::: a grade maioria pelo menos... eu por exemplo num sei 

eu num deixo uma mulher pagá pra mim de jeito NEnhum... se ela falá 

"vamo eu quero saí com você eu pago" eu não sa::io porque eu sô muito 

orgulhoso com relação a isso...mas eu não sei o por quê disso sabe? é 

bem estranho... e trambém num sei porque a diferença quanto à casa e o 

barzinho... é a mesma coisa praticamente mas é... num sei explicá 

T: (  ) você tivé sem dinheiro sua namorada fala vamo::: num sei ao 

ciNEma... eu quero vê MUito aquele filme cê tá sem dinheiro e ela fala 

"mas eu tenho pra te pagá eu pago (  )" cê vai com ela deixando la pagá 

ou cê não vai? 

R: ó:: eu tenho que gostá MU::ito dela pra isso... pra mim chegá a esse 

ponto... se fô uma amizade eu num vô de jeito nenhum mas se é minha 

namorada eu vô tê que pensá muito vô tê que gostá mui::to dela porque:: 

pra vencê um orgulho às vezes é mei/é um pouco difícil 

T: qui que cê sentiria se ela pagasse o cinema pra você? 

R: ah::: sei lá::: eu acho que como eu tenho esse orgulho eu ficava::: meio 

assim:: pensano que coisa ela pagô pra mim eu num gosto disso tal mas... 
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eu acho que é só isso 

T: e se ela pagasse essa vez  e uma outra vez cê pagasse? 

R: ... ahn aí tudo bem... mas eu acho que da vez que eu pagasse eu teria 

que vencê o meu orgulho T: uhn uhn é::: a gente tá falando de namora::da  

R: uhn uhn  

T: então assim qui que/(antes) de falá sobre namoro vamo conversá um 

poquinho sobre ficá... qui que cê acha do ficá? 

R: ficá? ahn:::... é uma coisa assim bem complexa porque... porque 

perante a igreja isso é errado mas... geralmente isso ocorre com 

muito/uma frequencia muito grande sabe? às vezes ocorre você:: tá 

conversano com uma pessoa com uma menina e de repente rola um clima 

e acaba ficando... isso aconte:::ce já aconteceu comigo e eu sei de muitos 

casos aqui que acontece também... é uma coisa assim que a gente::: por a 

gente ser evangélico a gente sabe que é errado mas muitas vezes a gent e 

acaba praticando porque:::.. ah num sei explicá... às vezes cê tá num 

momento ali cê acaba esquecendo das coisas e só pensando ali naquele 

momento e acaba ficando 

T: cê falou que já aconteceu com você... e depois qui que cê/depois  que  

cê ficou com a menina (  ) que que cê senti::u que que cê pensô:: como 

que foi depois 

R: muito... muitas vezes assim num senti na:::da ou  ficava lembrando 

daquilo normalmente mas muitas vezes eu sentia arrependimento pelo 

fato d'eu tá na igreja d'eu sabê que aquilo é eRRAdo... muitas vezes me 

pesou muito isso...mas com/e com relação a menina foi normal sabe?  

T: uhn uhn 

R: às vezes a gente conversava sobre aquilo... às vezes não... às vezes até 

rolava de novo ((tom de riso)) sabe? mas:: muitas vezes num:: aconteceu 

nada e muitas vezes eu me arrependi... não pela menina mas... por 

aquilo::: qué::: colocado pra gente na igreja às vezes faz com quem pese 

T: nas vezes que cê arrependeu... como foi assim? fala um poquinho mais 

assim que que cê senti::u que que cê fez [(  ) 

R: [a gente sente um peso dentro da gente de arrependiMEnto não pela 
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pessoa... porque:: a pessoa num tem anda a vê com isso às vezes ela nem 

á sentindo o mesmo que você sentiu... mas... por dentro de você você 

sente um certo sentimento de culpa... não::/por/exatamente por você tê 

feito uma coisa errada perante a igreja  

T: e por que que algumas vezes cê se arrependeu outras não ? 

R: ai não s::... ((tom de riso)) não tenho a menor idéia porque...num tenho 

às vezes... ah num sei te explicá é:: é bem difícil às vezes... às vezes vo/ 

às vezes acontece e você tá meio assim vai acontece cê fica no dia 

seguinte cê fica pé:::ssimo sabe? e às vezes você... antes de você fazê isso 

cê sabe que aquilo é errado aí você fala "pô meu mas eu vô ficá mal 

comigo mesmo depois disso" mas mesmo assim você vai lá e faz e você 

não fica ... então eu não sei explicá o por quê que às vezes você sente 

arrependimento e às vezes não 

T: uhn uhn... por que que perante a igreja ficá é errado?  

R: porque a igreja aprova mais assim uma coisa:: uma coisa:: mais:: 

formal MAIS séria... o ficá ele envolve muitas coisas num é só muitas 

vezes um BEijo mas às vezes envolve muito mais que isso... e esse 

envolve muito que isso é que pesa pode fazê/pode levá você:: a fazê 

coisas piores qui::: pode tê gerá até uma disciplina na igreja  

T: pode gerá o que? 

R: uma disciplina é quando a igreja:::... ela tipo::: te exclui da comunhão 

por um tempo... cê num pode tomá santa ce::ia cê num pode par/você::: 

você só vem no culto pra ficá sentado e assistí o culto você num pode 

cantá:: você num pode tocá:: 

T: uhn uhn 

R: ela tipo::: vamo dizê:: tira essa liberdade sua por um tempo  

T: quais são as coisas que levam... a ( ) disciplina cê falou? 

R: ah tem muitas coisas no caso ficá o que fica atrás por exemplo você 

va::i começa a beijá aí o clima esquenta começa as carí::cias aí dipois 

acaba rolando alguma coisa mais séria... ahn::: e isso é uma das razões 

que você pode sê excluído 

T: e como que::: a pessoa/por exemplo isso que você me contô acontece 
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entre duas pessoas... como que você vai/pra você sê excluído a 

comunida::de da igreja tem que ficá sabendo 

R: com certeza... o pastor anuncia 

T: ahn 

R: o pastor anuncia.... eu já vi ele anunciano dia de culto de doutrina 

sexta feira ele fala "tal pessoa passô  pela disciplina -- não fala o motivo-- 

mas ele fala "tal pessoa veio falá comi::go tal passô/entrô em disciplina" 

e::: comunica a igreja.... quando a pessoa retorna da disciplina a pessoa 

va::i ele comunica então que tem uma pessoa  qué pedí perdão pra igreja 

essa pessoa pede perdão pra igreja aí:: termina a disciplina dela e ela 

volta a tê comunhão 

T: ela perde perdão... (  ) 

R: na igreja... ela vai lá na fren:::te fala com a igreja pede perdão e:: a 

igreja perdoa ela 

T: e essa disciplina dura quanto tempo? 

R: varia... varia... depende do:::[daquilo que você praticô 

T: [ cê já viu alguém pegá disciplina porque ficô com alguém? 

R: ahn::: não... talvez porque a dis/talvez porque ficá não gera 

disciplina... a gente:: a gente fala em disciplina é coisa assim:: mais:: 

((espirro)) mais sérias... no caso::: num sei uma relação sexua::l ou 

você::: [num sei roubou::: 

T: [ se você ficá só de dá um bei:::jo de ficá com a pessoa num gera 

disciplina? 

R: eu creio que não talve/eu num sei... si/dizê porque::: primeiro eu nunca 

vi uma pessoa sê disciplinada porque ficou com alguém e também::: eu 

nunca sei se alguma pessoa chegou ao pastor e falô " pastor eu fiquei com 

tal pessoa"  

T: e se o pastor ficá sabendo se daí a pessoa chegá ( ) contá 

R: ahn:: aí eu num sei que que acontece... eu acho que ele sabe... eu acho 

que ele sabe de muitos casos aqui na igreja... mas... eu num sei ahn... 

quais seriam as atitudes dele 

T: mas cê falou assim pra mim que a igreja acha errado ficá 
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R: ... uhn uhn  

T: por que que ela acha errado? independente de sê... ela acha errado ficá 

que envolvê um relação sexual ou acha errado ficá::: todo/todo ficá 

R: o ficá o geral 

T: o geral? 

R: ficá independente de você... chega a uma relação sexual ou só beijá 

T: ahn ahn 

R: é o ficá geral me::smo 

T: ( ) 

R: porque ela prega mais o negócio do namoro noivado casamento i 

ESSE namoro noivado casamento é::: tsc a/é:: basea::do em princípios 

bíblicos  

T: uhn uhn 

R: o que/aquilo que na bíblia fala sobre isso é o que ela prega e é o que 

ela:: acha correto... então por isso que ela acha que ficá é errado ficá:::... 

ela num acha certo no caso você:: ahn cê vai conhece uma menina hoje já 

vai já beija a boca isso num é correto perante Deus né?  é o que a igreja 

fa::la 

T: tá... entendi que ela fala isso... mas eu queria entendê assim (  ) por que 

que o ficá é errado perante a igreja e perante Deus? que que tá por trás 

disso? 

R: uhn:::... ( ) 

T: ( ) se eu te perguntá assim por que que matá é errado... perante Deus 

R: porque é assim a doutrina da igreja é sempre baseada aliás não 

baseada não ela PRATICAMENTE é toda a doutrina que tá dentro da 

bíblia... dentro da bíblia tá nos dez mandamento "não matarás" e isso (...) 

T: e por que que num pode matá? 

R: ahn::: 

T:  por que que cê acha que num pode matá? 

R: porque:::.. assim primeiro... a gente fala às vezes "ah:: é errado perante 

Deus" mas aí:: tem a pergunta é errado perante Deus mas muita gente 

ma::ta indepen/num::/num liga pra isso sabe? primeiro perante Deus 
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perante a sociedade... ahn:: mas vô tê dizê que de uma certa forma... cê tá 

tirano a alma de alguém... e isso eu acho que é o ponto principal 

T: quando cê fala pra mim cê tá tirando a alma de alguém cê tá me dando 

um MOtivo que você acredita que matá é errado... então eu quero sabê 

assim por que que ficá:: é errado perante a igreja qual seria esse moti:::vo 

[qui é errado? 

R: [ motivo principal?... assim... porque:::... na minha opinião é assim 

quando você namora e:: você gosta daquela pessoa que você tá 

namorando você:: é:: de uma certa forma ama ela você:: procura com ela 

sempre agí da maneira... no caso... da maneira correta perante a igreja i 

também de uma maneira eu vocês dois se sintam bem... já no ficá você 

não tem interesse nenhum pela pessoa com relação a uma::: coisa mais 

séria você tá ali só pra matá uma::... uma vontade talvez... fisiológica 

ahn::... vamo dizê assim "ah eu tô com vontade de beijá na boca" então aí 

você vai só pra isso eu acho que é essa a questão qui:: qui a igreja acha eu 

num sei explicá muito bem porque:: eu nunca vi... no caso o pastor falano 

sobre:: isso... ele fala que é errado às vezes a gente que enTENde é errado 

mas num sabe explicá exatamente (( FIM LADO A FITA 1)) 

R: então... é:: é por isso  

T:  cê acha qui num tem afeto nenhum em ficá? 

R: eu acho que sim o máximo que pode tê é talvez um/uma atração física 

pela pessoa com a qual você tá ficando afeto eu:: num não acredito a não 

ser que aconteça  aquilo de "ah::  eu tô gostando de uma pessoa tal" e 

você vai e conversa ca pessoa e fica mas acho que isso é casos  nos casos 

específicos é mais atração FÍsica MESmo não tem afeto não tem carinho 

nenhum muito menos amor no momento  

T: cê já namorou 

R: já 

T: como começou seu namoro 

R: ahn::: eu fiquei sabendo que essa menina gostava de mim tal passou 

um tempo eu comecei também a gostar dessa menina ahn:... comecei a 

ganhá indiretamente assim através da amizade que comecei a ganhá o 
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carinho da família dela os pais avó::s ti::as sabe ahn:: no caso essa 

menina ahn:...: o avô dela mora perto da minha CAsa então as vezes ela 

me dava uma caROna e eu ficava no vô dela e a gente conversava sabe? 

então eu no::: no::/nesse namoro eu me introduzi muito na família antes 

de começá a namorá então::: eu já ganhei um crédito vamo dizê por causa 

disso... dipois passô um tempo::... eu comecei a tê certeza dos meus 

sentimentos que eu realmente queria namorá com ela eu fui conversei 

com os pais dela... eles liberaram numa bo:::a é:: falaram algumas coisas 

pra mim "ó cê num pode fazê i::sso cê num... pode fazê aqui::lo coisa 

assim que eu acho que todo pai/todos pais falam é:: com intuito de 

protegê a filha no caso... mas foi assim 

T: cê namora ela ainda? 

R: não.. namorei ela três meses só e faz acho... dois anos 

T: uhn uhn... e por que qui num deu certo? 

R: porque::: ah::: teve alguns erros da minha parte eu num era muito 

presente...da parte dela porque ela num era muito di:: diálogo... acho que 

num relacionamento tem que tê muito diálogo e ela num tinha muito 

diálogo comigo ahn::: muitas pessoas ficavam fazendo intrigas entre a 

gente i::: ela queria uma atitude minha com relação a isso só que eu sô 

uma pessoa assim vamo dizê sossega::da eu num:: o que uma pessoa fala 

mal de mim... seu eu se/si num é verdade me entra por m ouvido e sai 

pelo outro... mas ela já é uma pessoa que é MUito atingida por isso... até 

hoje... qualqué coisinha atinge ela... fica muito nervosa e como eu num 

fazia nada aí acabô num dano certo e terminô o namoro 

T: acontecê de o ficá virá namoro? 

R: acontece mas no meu caso num aconteceu... o máximo eu aconteceu 

foi eu pegá na mão dela antes de namorá ... ficá não 

T: uhn uhn nem quando[(  ) namorá 

R: [eu cheguei a pensá... não... eu cheguei a pensá naquela época "ah 

primeiro eu tenho que ficá e depois namorá" mas... aliás eu pensava 

daquela forma depois qui eu namorei eu vi qui num era assim eu passei a 

tê outra idéia eu num precisava daquilo pra... começá um relacionamento 
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T: uhn uhn...  é e assim que que cê acha qui::: tá incluido no namoro e qui 

qui num tá que incluido no namoro... como que a mulher e o homem que 

namoram devem agi::r (  ) falá uma coisa por exemplo acha que tem 

diálogo 

((barulho ao fundo parece que batem na porta...alguém diz alguma coisa)) 

T: qui qui ele falou? 

R: chama o David... falô que quando você terminá você chama ele... 

depois eu converso (  ) 

T: é:: qui qui cê acha que a mulher e o homem devem... fazê num namoro 

como cê acha que tem que sê um namoro? 

R: tem que tê:::.. sinceridade fidelidade carinho resPEito amor diálogo 

e:::... e eu acho assim quem isso são coisas  essenciais e que não podem 

faltá... 

T: uhn uhn  

R: não podem faltá eu acho que um namoro é dessa forma exatamente 

por não tê alguma COisa DIsso o namoro pode num dá certo foi o meu 

caso num tinha diálogo e terminamos... então eu acho assim tem que tê 

conversa respeito pra você:::... respeitá os defeitos dele as manias da 

outra pessoa a qual você namora... você tê carinho por ela você procurá 

sempre agradá ela ahn:::... sempre procurá fazê aquilo que ela gosta num 

ficá:::... num ficá:: trazendo algum tipo de decepção pra ela acho que é 

assim por aí vai 

T: e que que ela e ele não devem fazê? 

R:... ahn:: o:: no caso por nós sermos evangélicos eu acho que a gente 

não deve fazê aquilo qui::: é fora doutrina da igreja primeiro que a gente 

sabe que é errado que aquilo vai trazer conseqüências rui::ns pra gente 

vai trazer o fim do namoro com certeza... e:: não vai ser legal eu acho eu 

acho que é um relacionamento tendo isso e a gente sempre tá::... tê um 

princípio bíblico na nossa mente eu acho qui:::... tem tudo pra da certo 

T:  uhn uhn tá mas assim a doutrina não permite ficá... mas de vez em 

quando os jovens ficam 

R: de vez em sempre é bem freqüente bem freqüente 
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T: é bem freqüente 

R: bem bem freqüente 

T: porque será que isso acontece? 

R: porque  muitas vezes os jovens não qué assumí um compromisso sério 

i:: exatamente por sermos jovens a gente tá naquele fase do... dos 

hormônios transbordantes vamo dizê  i:: aí você começa/ de repente você 

começa a conversar com uma pesso::a e você vê que ela tá a fim e você 

uni o útil ao agradável  ai começa e fica é bem:::  bem complexo isso... é 

bem 

T: e porque qui se ficá num vira namoro? 

R: depende... às vezes vira  às vezes num/a maioria num vira exatamente 

por aquilo falta de interesse você tá ali só pruma atração física cê num 

sente nada pela pessoa então por isso que num gera um namoro 

  T: tá então assim no ficá ... isso no ficá (   ) namoro (   ) fazê uma 

doutrina:: prega primeiro assim o que qui a doutrina prega qui a gente 

tem que fazê ou então o qui que a gente não tem que fazê e será que 

SEMpre (   ) segue essa doutrina ( qui nem) no ficá (  ) mas fica e no 

namoro?  

R: ahn... sobre o namoro igreja fala ass/que a gente::: tem que sempre 

baseá naquilo::: a bíblia fala tal sobre:: : sobre naMOro que gente tem 

que respeitá a pessOA amá ela procurá... 

T: que qui é respeitá a pessoa? 

R: é voCÊ::... aceitá os defeitos dela  não zombá dela por isso... é você 

é... não invadí privacidade dela quando ela não te dá liberdade é você 

respeiTÁ... até o limite que ela te dá você não querê ultrapassá esse limite 

é::... eu... eu acho qui é isso 

T: tá ( e se) imaginá uma situação ... eu namoro um minino aqui da 

iGREja í::: í aí assim eu quero saí cas minhas amigas e:: se eu saí com as 

minhas amigas eu tou desrespeitando o meu namorado a pessoa que eu 

namoro? 

R: eu acho assim é lógico qui você num tem que tá sempre...sempre só 

saindo como seu namoRAdo com sua namoRAda é lógico que vai tê 
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vezes que você vai querê saí com suas amigas ou os seus amigos mas eu 

acho assim se você chegá no seu namorado e falá assim "ó tal dia as 

meninas vão pra tal lugar eu gostaria de í com elas ta::l..." eu num digo 

nem o::: posso? o pedí a permissão mas eu acho que ela pelo menos falá:: 

dá uma satisfação... eu acho que isso é legal sabe? desde que ela FAle 

ela:: e desde que assim de uma certa forma nesse lugar ela sempre se 

coloque no lugar dela como uma pessoa que tá compromissada e agino 

como uma pessoa compromissada... apesar da gente não podê vigiá e VÊ 

o que tá aconteceno no lugar é isso que a gente espera 

T: uhn uhn e o menino? o homem também tem que fazê isso qui cê falou 

com a namorada? 

R: com certeza... com certeza é mútuo tanto... dele... com ela e dela pra 

ele 

T: tá i:: i:::: i assim né nesses lugares... que lugares qui pode í com pra 

namorá:: pode í com os ami::gos? 

R: não eu acho qui num tem bem lugares específicos às vezes por 

exemplo as meninas querem::.. "ah vamo numa:: pizzaria" ou vamo... 

num sei... por exemplo um ponto aqui muito visitado pelo pessoal da 

igreja é o Habib's ... "ah vamo lá no Habib's?" vamo tal eu acho assim::: 

às vezes a/às vezes a pessoa ta querendo assim curtí um clima mais::: 

amistoso vamo dizê e às vezes ela tá querendo curtí um clima mais::.. 

mais::: com relação a namoRAdo sabe? então... eu acho qui:: num tem 

lugares específicos pra você í com sua namorada ou com seu namorado 

da mesma maneira que você vai com os amigos no:: por exemplo Habib's 

da mesma forma você vai com a sua namorada ... comê um lanche ou 

qualqué coisa assim 

T: e::: é em boate essas coisas? 

R: ah boate eu já nem falo tanto porque a gente por sê da igreja não 

freqüenta... não porque... a igreja prega? prega mas às vezes é::: tem 

muita gente que va:::i apesar de tá na igreja  mas:: no meu caso eu num 

me/num tenho interesse nenhum::: eu num vejo graça nenhuma então é 

por isso 
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T: e shows assim? vem um cantor... qui:: qui cantor que cê gosta? 

R: ah::: eu tô sempre (no meio) evangélico tem vário tem:: o grupo... 

Igreja Batista da Lagoi::nha Cassia::ne:: (Laurie::te) Rose Nascimento e 

por aí vai são vários sabe... os shows assim evangélicos eu/eu já fui... 

sabe? í::: com o pessoal da igreja assim meu acho legal 

T: tem cantores que não são evangélicos que você gosta ? 

R: tem a gente às vezes admira por ela cantá BEM mas::... no meu caso 

ultimamente eu tenho... não tem me agradado muito cantores fora do 

meio evangélico sabe? num:: [num tem me chamado atenção  

T: [tem algum ( ) 

R: ah tem vários... em casa por exemplo::: em casa por exemplo tem::: 

é... assim meu padrasto ele:: apesar de frequentá a igreja ele gosta muito 

de... música sertane::ja assim então eu escuto muito Bruno e Marrone 

Zezé Di Camargo e Lucia::no Clube da Vio::la 

T: (cê gosta deles? ) 

R: ah:: às vezes eu admiro porque canta bem mas:::... eu num saio por aí 

cantando as música num::... num me agrada dessa forma 

T: uhn uhn mas e se o seu padrasto (  ) ele poderia ir no show? 

R: ah ele poderia porque::: de uma certa forma ele não é tão f/tão ligado 

na igreja como eu sabe? ele::... ele já é mais ligado nas coisa de fora da:: 

da igreja então... ele VAI em sho::w ele... ele aDOra aquelas moda de 

viola antiga que eu deTEsto::: sabe? mas seu aceito isso porque de uma 

certa forma ele tá conviveno comigo e da mesma forma que ele aceita os 

meus defeitos eu aceito os defeitos dele... num julgo isso um deFEito 

mas::: eu aceito aquilo que ele gosta ele aceita aquilo que eu gosto... sem 

T: que que a igreja acharia de uma pessoa --por exemplo eu sô da igreja e 

gosto de... sei lá [(  ) 

R: [pagode? 

T: ( ) 

R: uhn uhn  

T: (sei lá) MPB por exemplo... Marisa Monte... eu pode/qui que a igreja 

acharia se eu fosse num show dela? 
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R: ah num sei explicá... eu já vi vários casos de pessoas indo pra show 

di:: di::: grupos que vem aqui às vezes lá no Ipanema mas eu nunca vi 

uma opinião formada da igreja com relação a isso  

T: e se eu fosse num show de funk? 

R: ahn::: também num sei talvez/talvez:: seria um poco critica::da "ah que 

isso show de funk? isso aí não é coisa de De:::us isso aí num é lega::l e 

você fo::i" talvez isso mas uma idéia formada eu  nunca:: 

T: mas eu num iria no:: ficá na disciplina [porque (  ) 

R: [porque você foi no show? eu também não sei dizê porque::: uma 

pessoa:: assim já teve vários casos de pessoas por exemplo na  festa da 

FEAPA:::M o pessoal saí daqui pra lá::... eu nunca vi uma pessoa sê 

disciplinada porque foi num show que num/de uma pessoa qui num era 

evangélica... num sei... nunca vi/ah:: nunca vi acontecê um caso desse 

então... num sei bem 

T: ah tá... vão voltá ( ) namoro que a gente tava conversando 

R: uhn uhn 

T: é::: e namorá uma pessoa qui num é da igreja ? 

R: já quase aconteceu comigo não foi muito legal porque:::... porque 

assim você tem idéias que ela não tem... no caso com relação a igreja... 

segundo porque:::... você pode arriscá o namoro falando "ah eu vô trazê 

essa  minina pra igreja" mas no fim de tudo ela que pode te tirá daqui.... 

é::: e terceiro eu acho que entra um poco em conflito porque::  no meu 

caso por exemplo como eu/eu tenho muitos trabalhos aqui na igreja se eu 

namorá uma pessoa de fora eu num vô tê muito tempo pra ela então ela 

vai:: chiá por causa disso... falá "ah você só dá atenção pra essa tua 

igre:::ja e você::: num qué na::da" 

T: esse é um tipo de conflito que poderia atingir? fala os outros assim... 

cê falou no começo assim que vocês iam ter idéias diferentes... que 

conflitos poderiam surgir de ter idéias diferentes? 

R: por exemplo muita vezes p'ruma pessoa de FOra... vamo dizê:: bem 

assim ela encara um relo/relação sexual como coisa normal ela pode 

praticá sim ou não... mas nós que somos evangélicos a gente num pratica 
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porque a gente sabe que isso perante a bíblia é eRRAdo e que a gente vai 

pagá um preço caro por isso... esse preço (fala) um arrependimento muito 

grande a gente vai passá pela disciplina vai sê:: coisas assim::... é::: que 

vai de uma certa forma machucá muita gente então ela... ela ela tem 

iDÉias ela gosta de coisas que a gente num gosta ela::/a gente... a gente 

se[(...) segue uma doutrina que a gente gosta 

T: [( ) 

R: por exemplo:::... os próprios... vamo dizê o show do funk é um 

exemplo... às vezes ela pode gostá de funk  eu não  

T: mas ela pode num gostá 

R: pode num gostá::: ahn:: 

T: que num é todo mundo que tá na igreja qui num tá na igreja que gosta 

R: é::: qui gosta mas é um exemplo... ela pode:: gostá de funk  eu não ela 

pode gostá de::... di í numa boate e eu não  

T: e aí vamo supor que você namora uma menina que gosta do show do 

funk e da boate... como que fica? 

R: ...ahn::: vai sê meio difícil porque::... com certeza se ela me chamasse 

pra í eu não iria... primeiro porque por natureza eu deTESto funk... não 

gosto num me agrada nem um pouco... ahn:: pri/segundo porque se eu 

não gosto... tá ela/mas/aí às vezes pensa assim "ah mas ela é sua 

namorada cê tem que agradá ela" mas eu acho qui num é dessa forma 

num é bem dessa forma né? ela::: nesse caso ela iria sozinha... e corre e 

eu corro o risco porque:: muitas vezes ela pode falá "ah::: o cara num qué 

nada com nada num veio comigo" ela vai e talvez até ficá com outro cara 

no show do funk e eu::... acabo me dando mal 

T: i:::: cê falou assim qui::: é a igreja condena a relação sexual  

R: uhn uhn 

T: mas... em todas as situações ? 

R: ... se não for casado sim 

T: casado pode? 

R: com certeza 

T: ahan:: então por que? qual a diferença de tá caSAdo e tê relação sexual 
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e num tá casado e tê relação sexual?  

R: ((riso))... ahn:::... como é que eu posso explicá? ah num sei eu num sei 

explicá direito é::: 

T: do jeito/é o que você pensa é o que você acha (num tem problema) 

R: ahan ah:: num sei eu acho que assim por ser casa::do... num sei você:: 

casamento:::... é você/você vai vivê com sua esPOsa você vai:::... você 

vai convivê com ela você planeja tê filhos i::: relação sexual é 

consequência disso... você num casa exatamente pensando nisso  

T: uhn uhn 

R: eu acho que isso num tem qui se pensá dessa forma "ah eu vô casá pra 

mim:: tê relação com a minha esposa tal" eu cho que isso num tem nada a 

vê eu acho que você tem que casá porque você ama ela porque você qué a 

compaNHIa dela pra você porque voce deja/você deseja criá uma família 

com ela... juntamente com ela e:::: com/convivê com ela pro resto da sua 

vida.. você amá ela você aceitá os defeito dela você sabê que ao ela 

envelhecê ela vai mudá:: tan/ela vai mudá fisicamente e que você vai 

aceitá ela daquela forma porue você pode assim é::: "ah eu tô casando 

com uma mulher LIN::da agora" mas ela vai envelhecê ela vai mudá 

T: uhn uhn  

R: e você tem que tê um amor muito grande por ela pra aceitá isso i:: fora 

do casamento já num é bem assim você tá ali porque você simplesmente 

tá buscano prazer você tá ali simplesmente porque você sabe que aquilo 

lá é uma coisa boa... só por isso num rola sentimento num rola aFEto 

você num tem desejo de tê uma família com ela de JEito nenhum você 

num tem::: muitas vezes interesse nela nenhum às vezes você só tá 

fazendo aquilo com ela porque e la é uma menina muito boni::ta e porque 

é:::  

T: e se a (Lúcia namora o Pedro) eles namoram há três anos... querem 

casá e ter filhos mas eles num tem como casá agora porque assim (eles) (   

) num dá o dinheiro ainda sei lá 

R: uhn uhn 

T: ( ) inventá aqui 
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R: as condições não são favoráveis 

T: isso... mas e aí eles querem tê relação sexual... o que que cê acha 

disso? eles pensam em casá:: já namoram há três [anos  

R:  [olha desejo a gente tem 

T: porque por que que eu tô contando essa situação porque é diferente 

dessa que cê me falou que eles num pensam em casá::: em tê filho nada... 

então vamo pensá se eles pensam nisso 

R: não aconte:::ce 

T: ahn 

R: ahn:::... eu acho::: eu acho vontade a gente tem com certeza porque:::: 

eu acho que isso é natural do homem eu acho quer dizer homem em geral 

do homem e mulher 

T: uhn uhn 

R: vontade tem mais eu acho assim se você:::... você pode vencê essa 

vontade através de outras coisas... buscano outras coisas  

T: mas por que que tem que vencê essa vontade? por que que cê acha qui 

essa vontade de tê relação sexual antes de casá é uma vontade... com essa 

pesso:::a qui cê quer casá e tê filhos é uma vontade que tem que ser 

vencida?  

R: porque aquilo vai ti trazê conseqüências... graves 

T: quais conseqüências ? 

R: ah::: arrependime:::to ah...disciplina ahn:: você pode muitas vezes 

trazê conseqüências no seu próprio casamento mesmo mesmo você 

casano com aquela pessoa.... você pode trazê conseqüências pro seu 

casamento qui::: que podem fazê você:: de uma certa forma pagá um 

pre/preço muito grande por aquilo... eu já ouvi casos de pessoas assim 

que tiveram relação antes do casamento o casamento num deu cer::to 

mulher traiu o mari::do ou o marido traiu a mulhe::r ahn::: 

T: mas cê acha que isso aconteceu porque eles tiveram relação antes de 

casá? 

R: é de uma certa forma reflete... não/não falo não pela relaçã::o mas pelo 

pecado em si 
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T: uhn uhn tá... qui qui você pensa sobre a relação sexual? qui quie cê 

acha? 

R: ah::... assim mediante a igre::ja? o que eu (...) 

T: o que voCÊ acha di/da relação sexual? 

R: eu acho que é uma coisa boa mas que deve sê feita na hora certa 

T: uhn uhn...  

R: ahn::: [ no momento certo e com a pessoa certa 

T: [e qual a hora certa? 

R: a hora certa?... na hora qui você::: vê que você tá realmente preparado 

pr'aquilo... você vê que você tem estrutura p'raquilo e que a pessoa que tá 

com você também tem isso... de preferência no meu caso que esteja/que 

nós estejamos casados  

T: uhn uhn.. tá i Deus? qui qui Deus acha sobre a relação sexual? 

R: ele trouxe isso... não só pra que a gente::: se multiplique vamo dizê 

que ele vai... quando ele criô Adão e Eva ele falou "vai povoai a terra 

multiplicai" mas de uma certa forma ele fez com qui:: ISSO tornasse uma 

coisa prazerosa pra gente... i::: eu acho que ele fez isso não só pra que a 

gente se multiplicasse procriasse mas pra que a gente... demonstrasse 

pr'aquela pessoa que a gente tava tá naquele moMENto o quanto a genti 

ama ela o quanto a genti:::... qué fazê bem a ela eu acho que é assim  

T: se é uma coisa prazerosa que demonstra o quanto a gente qué bem pra 

outra pessoa porque que só pode sê depois do casamento eu num posso 

demonstrá isso ( ) 

R: ... eu acho que é por causa das conseqüências que elas 

trazem...mesmo::: eu acho que as conseqüências benéficas vão sê bem 

maiores depois do casamento do que:: do que::: o mal que você pode 

arrumá pra cabeça no caso (disso de) seja feito antes  

T: vamo falá um poquinho mais desses (  ) que acontecem se fizê antes 

do casamento... qui qui cê acha assim que acontece? 

R: primeiro ahn::: aquilo é um peso que vai ficá na  sua mente o resto da 

sua vida... você::: você recebe o perdão de Deus por isso mas o preço qui 

você paga por isso é muito grande... um:: fardo que você leva muito 
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pesado... é uma coisa::: que vai ficá na sua mente pro resto da sua vida 

voc/vai ficá marca::do e muitas vezes você vai pensá qui::: qui::: talvez se 

você tivesse esperado mais um pouco teria sido melhor  

T: uhn uhn  

R: eu num sei exatamente o porque que isso traiz... é traiz conseqüências 

eu penso assim todo pecado Deus perdoa mas você paga um preço... ahn:: 

e esse preço por sê muito grande é o que reflete na vida da gente 

T: se Deus criou a relação sexual (  ) por que que ele acha que essa 

demonstração de que essa pessoa é (importante) pra gen:::te né (ficá 

junto) tal tem que sê após o casamento? 

R: é difícil respondê eu num sei o porquê Deus criou dessa forma... uhn... 

eu num saberia lhe dizê 

T: tá... e assim é você conhece é:: quando a gente fala em relação sexual a 

gente fala também em gravide::z e::/que é uma conseqüência da relação 

sexual... cê conhece algum método que previne a gravidez? 

R: ah vários... camisinha pílula ahn::: aquelas aquelas  injeções que dizem 

que as mulheres tomam elas/parece qui:: um mês ela num engravida num 

sei direito... já ouvi falá em pílula do dia seguin:::te mas isso é pra otros 

ca::sos ahn::: 

T: qui que cê falou da pílula do dia seguinte? 

R: ah isso eu já ouvi mais em casos específicos por exemplo uma menina 

foi estuprada então pra que ela não corra o risco de engravidá ela vai e 

toma a pílula do dia seguin::te eu já ouvi dizê que essa pílula é uma pílula 

que ela tem uma dosagem hormonal dez vezes maior que uma pílula 

comum e que isso impede que ela engravide  

T: uhn uhn 

R: é o que eu ouvi dizê sobre isso..ahn::: que mais? [ahn... vários 

T: cê falou da pílula do dia seguinte camisi::nha [pílula injeçã::o 

R: [pílula injeçã::o... tem:: vários aparelhos o DIU ahn:::... é por aí vai... 

tem a camisinha feminina também  

T: onde você ouviu falá sobre isso? 

R: escola televisão rádio outdoor vários lugares... panFLETo hospiTAl 
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T: e aqui na igreja cês conversam sobre isso? 

R: só mais entre os  jovens... o pastor aplicano a doutrina da igreja ele 

não fala sobre isso 

T: e nos jovens é o que (  ) 

R: também às vezes a gente reúne conversando numa roda e fala sobre 

isso 

T: (  )  conversa entre vocês mesmo 

R: mais ou menos da faixa etária assim porque:::: num daria muito certo 

num sei às vezes a gente colocá um pessoal de vinte e cinco anos pra 

ci::ma reunido com a gente pra falá sobre isso num pega muito bem 

apesar de que eu tenho muitas amizades mais velhas que eu sabe?  

T: mi sinti tão velha agora 

R: i:::: ((riso)) sabe mais...mas assim a gente tem amizade às vezes a 

pessoa:: essa/amizade até pensa "pô:: essa pessoa apesar dela sê nova ela 

é super cabeça ela num aparenta tê essa idade por causa da cabeça dela" 

mas eu acho que tem certos assuntos que num fica muito bem a gente falá 

com pessoas... fica mais cômodo você falá com pessoas da sua idade... 

porque ela tá passando aquele mesmo momento que você.. adolescência 

[puberdade essas coisas 

T: [tá mas assim vocês conversam entre vocês porque cês são um grupo 

né?  agora assim é:: a escola dominical é coordenada por  alguém (  ) 

R: tem o coordenador tem os professo::res... o coordenador é o pastor 

José João tem os professores assim   

T: (  ) é o professor já trouxe alguma vez (por exemplo) a questão dos 

métodos contracepti::vos ou a questão do namoro do ficá em uma 

conver::sa com os jovens com os adolescentes?  

R: já... já usaram aula (quanto) aos métodos anticoncepcionais:: não eu 

nunca vi mas com relação ao namoro ficá diREto a gente conversa sobre 

isso porque é/são muitas as dúvidas e::: os professores ali têm que tá:: 

tem que tá realmente abençoado pra esclarecê porque é cada pergunta às 

vezes que sai... que a gent efala "nossa comé qui vai respondê uma coisa 

dessa?" mas são dúvidas assim qui:: (  ) porque? mas a bíblia num fala do 
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ficá... mas de uma certa forma naquela época num exisTIa isso comé qui 

vai tá? né então é difícil são coisas que surgiram pra CÁ é coisa 

reCENte... há dez anos atrás cê num ouvia falá tanto do ficá... né? e hoje 

isso aí é:: a coisa ma/natural do mundo 

T: ahn ahn 

R: se fô vê... então 

T: i aí s/quando vocês conversam sobre namoro (lá)  são em grupos 

mistos ou grupo separado mulher e homem? 

R: depende do assUNto... mesmo baseado em relacionamento dependeno 

do assunto é::: são grupos mistos e separados  

T: quais assuntos que é separado? 

R: um eXEMplo quando os homens conversaram sobre masturbação... a 

gente num podia conver/num si sentiria  bem JAMAIS conversando isso 

perto das meninas... ficaria mu::ito... muito ruim pra gente... então...então  

T: [separô 

R: [aí separô... e MESmo separado não saiu... num saiu muita coisa a 

gente não conversou muito sobre aquilo porque a gente sabia que aquilo 

que tava sendo conversado num ia ficá só ali TEM gente que pega i 

as/i::a contá:: pros outros no meu caso por exemplo eu falei algumas 

coisas i::: fiz algumas perguntas sempre:: sempre vão dizê:: im::: quarta 

im primeira  pessoa do plural... sempre NÓS sabe sempre:: sempre::: 

é:::... no geral... quando chegô a noite já uma menina perguntô "ou fiquei 

sabendo que você perguntou isso isso e isso" então imagina se eu  tivesse 

feito perguntas ou pegado e falado alguma coisa de mi::m falo "ó eu já 

passei por isso ou eu num passo por isso" 

T: uhn uhn 

R: qui qui num:: num ia né? então a gen/num saiu quase nada ali num foi 

um assunto muito produtivo apesar de... tê necessidade de falá daquilo 

num foi um assunto muito produtivo porque a gente sabia que aquilo ia 

saí dali 

T: como qui... surgiu essa idéia de falá  sobre isso? 

R: ahn:::... porque isso é um problema vamos dizê que quase todo homem 
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já... passa 

T: uhn uhn 

R: e que a gente divia falá sobre aquilo 

T: mas foram vocês que pedi::ram o pastor que trouxe como que foi? 

R: eu acho que foi os dois... ele sabia que a gente fa/que a gente tinha 

esse problema com certe::za porque de uma certa forma ele mesmo falô 

que tinha passado por aquilo...i:: ele trouxe 

T: se masturbá é um problema? 

R: é:: porque::...ah... mediante a igreja é errado só que na bíblia num fala 

sobre isso  

((FIM LADO B FITA 1)) 

T: vamo vê se foi mesmo... BOM... segura aqui pra mi::m 

R: un uhn 

T: vamo assim recapitulá um poquinho do que a gente conversou 

domingo? qui qui cê lem::bra do que a gente conversô::: 

R: ai a gente começou perguntando a minha ida:::de quanto tempo eu 

tava na igre::ja porque eu vim pra igre::ja o que me trouxe até aqui:: 

ahn:::... que que tinha aqui que me atraía porque que eu vinha em 

determinados cultos outros nã:::o um poco sobre namo::ro um poco sobre  

ficá::: ahn::.. sobre::: o que eu quero fazê profissionalmente... que mais? 

sobre algumas doutrinas da igre::ja... ahn::: mais ou menos isso que eu 

lembro assim 

T: disso que a gente conversou 

R: uhn uhn 

T: tem alguma coisa que cê qué (complementá) mais... qui cê qué 

completá::: qui cê repenso::u falou "ai eu devia tê falado aqui::lo acho 

que eu falei aquilo e num era bem isso que eu pensa:::va" 

R: uhn::: não acho que o que eu falei aquele dia tava uma idéia bem 

formada mesmo tava::: era bem fixo...num era coisas assim qui eu 

poderia pensá melho::r tê uma respos::ta  e eu dei uma resposta lá só pra:: 

pra completá a entrevista não magina... foi:: normal mesmo nada que 

eu::: pensasse "não podia tê respondido de outra forma" foi... foi aquilo 
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ali mesmo 

T: tá nada que cê queira completá mais? 

R: não... tá... certinho 

T: bom... a gente falou (  ) a gente tava conversando sobre os métodos 

contraceptivos 

R: uhn uhn 

T: né? 

R: uhn uhn 

T: e aí eu queria sabê assim de você::... é::: se você conhece também 

alguma doENça  que é transmitida através a da relação [sexual? 

R: [ ah várias 

T: quais que cê conhece?  

R: AIDS sífilis gonorréia herpes ahn:::... nossa várias eu já estudei 

bastante sobre isso mas agora me fugiu... o nome mas tem várias também  

T: cê sabe os sintomas assim? 

R: ah::: herpes dá umas bolhas na bo::ca amarelha/amarelada assim ou na 

genitália...ahn::: a sífilis:: sífilis eu num sei bem os sintomas mas eu sei 

que::: assim se uma mãe pegá quando ela tá grávida ela/o:: a criança 

corre risco de ficá cega quando nasce parece ahn::: a gonorréia provoca 

alguns corrimen::tos  tal... é:: mais ou menos isso aí... tô... eu já estudei 

BEM isso mas eu num tô muito bem lembrado agora 

T: e assim no corpo né? como que uma meni::na ou um meni::no podem 

assim... cê já falou alguns né mas vamo pensá mais especificamente 

assim é:: nossa eu preciso procurá um médico porque algo parece que 

num tá legal 

R: uhn uhn 

T: qui que sintoma assim qui qui poderia... chamá a atenção dessa menina 

desse menino? 

R: ah por exemplo na gonorréia quando a pessoa::... ao uriná ela sente 

ardência ela pode estranhá essa reação i::: procurá um médico... né 

T: uhn uhn 

R: ahn::: é isso mesmo... um exemplo 
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T: cê falou da AIDS né? 

R: uhn uhn 

T: qui qui cê sabe sobre a AIDS? 

R: ahn::: por enquanto não tem cura absoluta tem::: vários coquetéis 

que::... REtardam vamo dizê a morte da pessoa... que é certa ahn:: mas 

quessis::: esses coquetéis de remédio tem MUito efeito colatera::l assim 

que é uma doença que destrói... destrói o sistema imunológico é uma 

doença provocada por ví:::rus o vírus HIV né... uhn::....  uhn::: pode sê 

transmitida não só pela relação sexual mas também transfusões de 

san::gue é::: uso de DROgas com/compartilhá agulhas né 

T: uhn uhn 

R: comuns entre várias pesso::as  

T: uhn uhn 

R: também pode passá de uma mãe que tá tá grávida então pode passá pra 

criança mas isso já pode sê prevenido... não de de que forma que é esse 

tratamento que imPEde que a criança pegue a doença mas:: eu sei que 

pode sê prevenido 

T: é::::... ((riso)) (sabe mesmo) e isso tudo que cê falou cê viu na 

esco::la? 

R: grande parte... eu estudei na escola em Biologia... algumas doenças (   

) porque eu estudei vírus então caiu algumas doenças provocadas por 

vírus e caiu::: a AIDS a her::pes:: né... doenças provocadas por bactérias 

eu estudei várias doenças e entre essas tavam essas provo/também 

transmitidas pela relação sexual 

T: tá... i:::... i aqui na igreja 

R: uhn uhn 

T: cês conversam sobre isso? 

R: ahn::: eu nunca conversei sobre isso aqui na igreja eu nunca vi uma 

ro::da assim com adolescentes conversando sobre doença 

sox/ahn/sexualmente transmissíveis né... mas::: nada nada imPEde mas 

eu nunca... 

T: nunca aconteceu? 
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R: nunca aconteceu da gente reuní num grupo pra falá sobre isso  

T: uhn uhn tá... e:: Deus? que que Deus pensa sobre a AIDS?  

R: ahn:::: eu num tenho a meNOr idéia... num sei... àsa vezes a GENte 

pode pensá qui::... uma forma de castigo dele que ele pode tê mandado 

mas::: ou uma conseqüência de um próprio erro humano... eu num sei 

explicá o que que ele::: pensa  sobre i::sso [é:: muito difícil 

T: [dessas duas coisa que cê falou... que que cê a/que que cê acredita 

mais? 

R: eu acho que foi um poco dos dois... porque::: primeiro... eu acho que 

foi em parte por desobediência a Deus... Deus sempre abominô algumas 

atitudes do homem e ele sempre desobedeceu e foi a tal ponto qui... 

começou a:: prejudicá a si próprio... e quanto a erro humano eu já ouvi 

dizê qui:: a AIDS surgiu... por pessoas que  tinham relação sexual com 

aniMAis... não sei se é verdade uma professora minha de pis/psicologia 

que comentô isso comigo num tenho nada confirmado... isso eu acho 

eRRAdo e talvez tenha sido isso mesmo qui::: tenha trazido a::... essa 

doença ao mundo eu num duVIdo  porque:: eu num vejo outra forma de::: 

como poderia tê surgido um VÍrus  

T: uhn uhn 

R: dessa forma assim::: isso poderia tê vindo de algo bem diferente 

mesmo que não fosse humano  

T:  uhn uhn 

R: é o que eu acho 

T: e que animal seria esse? 

R: ah num sei::... sei lá talvez um ( ) não tenho a menor idéia ela num 

comentou comigo a professora 

T: uhn uhn tá... é::: a gent efalou um poquinho assim na nossa conversa 

de coisas que agradavam Deus e de coisas que não agradavam a Deus 

R:  uhn uhn  

T: ahn::: que que acontece com essas pessoas que não agradam a Deus?  

R: elas:::... elas de uma certa forma... sabendo ou não elas pagam um 

certo preço por isso 
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T: uhn uhn 

R: porque as coisas de Deus elas SEMpre são perfeitas... se a gente segue 

a... aquilo que ele pede... ele nos abençoa.... mas quando a gente qué  í 

pela nossa cabeça a gente se prejudica... Deus sabe o que é melhor pra 

gente então se a gente qué andá pelos próprios pés num vai dá certo 

porque::: Deus tem o melhor pra  gente se a gente buscá esse melhor 

seguindo aquilo que ele qué  que a gente SIga buscando a ELE tudo vai... 

vai:: sempri::: sempre dá certo nossas vida agora quando a gente qué fazê 

as coisas da nossa forma sempre::: num dá certo num dá... num::: da 

assi/dá errado... o homem num:: 

T: que que é dá errado? 

R: ahn::: ( ) dá um exemplo... a num sei às vezes financeiramente ele 

pode tá:::... di repente ele fala "ah eu quero abrí um comércio de roupa no 

centro da cidade"... aí::: a gente... TEM a capacidade de pedí De/a Deus 

orientação com relação a isso... pra sabê se é bom que a gente abra aquele 

comércio naquele luga::r ou se eli acha qui:: a gente num deve abrí:: ou si  

eli::/é/ou si eli acha que a gente devi::... né 

T: e como que Deus dá essa orientação? 

R: ah ele nos responde de diversas formas...através de pregaÇÕES 

bíblia... hinos que a gente ouve... ahn::... é por aí... às vezes visões um 

sonho que cê TEM... é isso... né? i:: i às vezes a gente num busca e qué::: 

qué:: ir por nós mesmo "não eu vou montá ali::: e pronto cabô:::" num 

pede orientação nenhuma e às vezes ele pode acabá se dano mal por 

causa disso comércio num funcionan::do tal... enTÃO eu acredito assim 

se a gente buscá o::: tê:: buscá um discerniMENto pra:: pra:::: buscá 

aqulo que Deus qué nas nossas vidas eu acho melhor que a genti... dá/as 

coisas dá mais certo 

((barulho forte de algo caindo parece)) 

T: ai desculpa  

R: por nada 

T: se Deus (   ) hoje...que que ele falaria ? 

R: num entendi isso 
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T: se Deus olhasse pros jovens hoje que que ele falaria? 

R: ... eu acho que ele se entristeceria pelo...pela grande maioria que hoje 

se droga...ahn::... faz coisas qui... num são agradáveis não só a ele mas a 

toda sociedade em si como roubá matá::...fazê com que os outros se 

viciem em drogas... e por um outro lado ele se alegraria porque ele sabe 

que tem uma minoria que ainda busca ele que ainda o ama e que qué:::... 

que qué de uma certa forma serví a ele 

T: e qui/por que que Deus acha que esses jovens MAtam ROubam usam 

DROga traFIcam? 

R:  exatamente porque num qué se/serví a ele... eu acho que é isso 

porque:::... um exemplo... a gente tá qui na igreja... i::: a gente sabe como 

é o mundo lá fora o qui qui ele te... pra:::: oferecê pra gente ou não... e o 

que a gente sabe que é:: de ruim nesse mundo a gente si/a gente num 

busca e pede pra que Deus não deixe chegá a gente 

T: uhn uhn 

R: mas agora  p'raquele que num conhece a Deus ele já num se preocupa 

com isso ele::: procura prazeres momentâneos no mundo qui::... muitas 

vezes vão trazê::: prejuízo pra ele... prejudicá::... por exemplo drogas que 

vai destruí várias coisas do corpo DE:::le... ahn::: 

T: teria alguma outra coisa além do fato deles não quererem buscá a Deus 

que contribuiRIa assim pra que uma pessoa::: usasse dro::ga mata::sse 

rouba::sse trafica::sse 

R: má estruturação na famí::lia falta de carinho aFEto... um trauma na:: 

às vezes --um exemplo-- separação dos pais às vezes eles pode... se 

revoltá i::: buscá resolução nas DROgas i::: qaunto a roubá matá eu acho 

que é tudo conseqüência das próprias drogas... às vezes... as pessoa têm 

um problema na famí::lia a família toda desestrutura::da ele se revolta vai 

usá drogas e aí das drogas já começa a roubá aí na/roubá ele já começa a 

matá e traficá e acaba se tornano... 

T: e que que Deus acha dessas pessoas? 

R: é difícil de explicá mas::... eu acho que ele::: ainda assim os ama e 

deseja que um dia eles possam se convertê de tudo isso  
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T: uhn uhn... tem alguma coisa que você qué me falá me perguntá  

R: ahn... ahn não isso mesmo... não 

T: tá a gente vai desligá o gravador então e vai conversá mais um 

poquinho 

R: uhn uhn 

T: tá bom? 

((TÉRMINO DA GRAVAÇÃO)) 
 
 
 
 

 Entrevista realizada em dois momentos – dois domingos 

consecutivos, no período da manhã durante o culto. O P22, que no 

capítulo 6 passamos a chamar de Júlio, foi o adolescente que da lista 

da líder da juventude primeiramente se prontificou a participar do 

estudo. Júlio (nome fictício) mostrou-se bastante à vontade durante a 

entrevista, bem como interessado na mesma. Além disso, teve 

bastante fluência verbal.  
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 Entrevista com o participante 15 (Felipe) 

 Data: 17/03/2002 

 Observações: A entrevista foi realizada num domingo após o grupo de 

adolescentes. Eu estava presente durante o culto e, após este, a entrevista foi 

realizada. Ela aconteceu na rua, ao lado da escolinha de evangelização. O E. 

pegou na escolinha duas cadeiras para nós sentarmos. A entrevista durou em 

torno de 1’40°. 

 
 
E: então TÁ  

T. vamo lá né... depois eu quero assim fazê um monte de pergun::ta sobre 

o grupo que a gente viu agora mas assim... vamo começá::... com as 

perguntas que eu tenho 

E: vamo lá 

T: tá... cê tá com quantos anos? 

E: dezessete 

T: dezessete... e cê estuda? 

E: esTUdo 

T: que série que cê faz? 

E: eu tô no primeiro colegial 

T: primeiro colegial e:: cê trabalha? 

E: trabalho também 

T: trabalha também uhn uhn... e cê trabalha quanto tempo por dia? 

E: eu trabalho das OIto às seis da tar::de o horário comercial mesmo das 

oito às seis 

T: aí cê estuda à noite? 

E: estudo à noite 

E: e faz quanto tempo que cê vem aqui na igreja? 

E: faz mais ou menos assim::...dois anos:: e oito meses mais ou menos:: 

quase três anos:: 

T: e como que cê chegou aqui a primeira vez? quem que te (trouxe) aqui:: 

E: foi através da minha mãe 

T: através da sua mã::e? 
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E: através da minha mãe 

T: ahn como que foi? 

E: bom no início eu num sentia muito interesse não entendeu? assim eu 

vinha mais por vim mesmo por causo que num tinha com quem ficá né... 

aí eu vinha porque num tinha com quem ficá vinha com ela de companhia 

só que eu num gostava muito não... só que aos pouco fui conhecendo o 

pessoAl:: fui participando do grupo de JOvem entendeu... até que eu.. 

peguei firme cê entendeu... e também uma palavra dos pastores dos 

obreiro entendeu? a gente foi... conhecendo a ver::dade até que a gente (  

) ((barulho de moto)) a gente começô a vim diariamente 

T: tá posso te pedí pro cê segurar? senão num vai é::... (   ) voltá o 

microfone senão não vai passá cê segura perto a sua boca  

E: entendi 

T: e esses dois anos e oito meses que cê falô que cê VEm é contando da 

primeira vez que cê veio aqui com a sua mãe? 

E: não.. .tipo assim eu vim aí:: eu peguei e/ aí eu já peguei e me afastei cê 

entendeu? eu já saí da igreja uma vez eu vinha com ela cê entendeu... só 

que depois eu peguei e me afastei 

T: esse/essa época que cê vinha com ela cê tinha quantos anos? 

E: ah tinha mais:: ou menos:: uns:::: doze treze anos mais ou menos:: 

mais ou menos essa faixa as::sim de idade e::::: aí eu voltei tipo assim 

através de um primo meu também que:: que é obreiro daqui da igreja cê 

entendeu... ele foi LÁ:: me convidô de no:::vo até que eu voltei e peguei 

fir::me cê entenDEu... só que:: no início assim eu vim/como num vinha 

assim de coração entendeu... como/como num vinha assim::: tipo assim 

fir::me na igreja vinha só por vim por... até por obrigação cê entendeu... 

eu vinha assim por VIM MEs::mo até que eu peguei desanimei e parei de 

vim de vez cê entendeu... aí dePOis de um ano mais ou menos assim um 

primo meu foi lá tal me... me/leu a bíbria pra mim tal até que eu peguei e 

vim... ao vim eu participei do grupo de jovem - - óia lá ((parece referir-se 

ao barulho de moto que passa na rua)) num assusta não - - aí eu vim 

participei do grupo de jovem novamente cê entenDEu... até que::: é:: eu 
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conheci mais novas amiza::des cê entendeu... aí eu fui:: participando mais 

das reuniã::o até que eu fui conhecendo MAIS ainda tipo assim tudo 

aquilo que Deus fez por mim:: você entenDEu? até que eu:: descobri::: a 

verdade... a verdade que:: o mun/o mundo que a gente VIve cê entendeu... 

eu descobri o que é certo e que é errado eu preferi ficá no cer::to até que 

eu tô firme até hoje  

T: e o que é certo e o que é errado? ... posso te pedí pra você chegá um 

pouquinho mais perto? por causa só por causa do microfone... e o que é 

certo e o que é errado? 

E: bão:: o certo é o que... tipo assim eRRAdo é a vida que a gen/que os 

jovens leva aqui fora o mundo das DRO:::gas cê entendeu? mundo de 

prostituiÇÃ:::o vícios rebelDIas isso é o errado cê entende/tipo assim 

errado é o:: o que num agrada a Deus:: cê entendeu... e o que que agrada 

a Deus? agradá a Deus é você vim e fazê a vontade dele e qual que é a 

vontade dele? serví ele de fato e de verdade você entendeu? tipo assim 

é::: quando a gente conhece Jesus cê entendeu... a gente... muda 

TOTAlmente  que nem o pastor falô hoje de manhã você ouviu? ele dano 

o exemplo dele cum que/le:: tá/ficô totalmente assim diferente? quando 

ele chegô na igreja e agora? cê entendeu? porque quando a gente vem pra 

igreja a gente conhece Jesus de fato e de verdade o que/o que que 

acontece? a gente:: se converte cê entendeu cê a gente tá a gente tá num 

caminho eRRAdo a gente aprende aprende a se convertê prum caminho 

certo cê entendeu? e o caminho certo é esse 

T: tá... e que que é conhecer Jesus de FAto e de verdade? 

E: eu vou dá um exemplo pra você da cruz cê entendeu 

T: da que? 

E: da CRUZ:: 

T: da cruz 

E: cê entendeu... tipo assim muitas pessOAS todo MUNdo aqui sabe que 

Jesus morreu na cruz num sabe? todo mundo sabe só que muitos num dão 

tipo assim valor:: e num reconhece o quanto isso foi importante pra gente 

cê entendeu? porque a partir do momento que::: Jesus ele morreu naquela 
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cruz ele num/ele num morreu naquela cruz assim à toa ele morreu pra que 

ele morreu pra NOS salvar você entendeu? porque:: a partir do momento 

que ele foi crucificado foi:: que assim entregou sua própria vi::da... a 

partir do momento que ele entregou a vi/a a vida dele... pela gente que 

que aconteceu? ele foi até o infer:::no cê entendeu... e tirô a CHAve da 

VIda da MÃo de (satanás) da mão do diabo  

((barulho de moto nas rua – interrupção da gravação)) 

T: cê tava falando pra mim... eu tinha te perguntado o que que era é:::... 

seguir Jesus de fato e de verdade 

E: então que nem eu ia te falando né? te dei o exem::plo cê entendeu... 

mais ou menos tipo assim PORque que nóis segue Jesus de fato e de 

verdade... que nem:: eu tava te falano lá porque a gente 

reconhec/recoNHEce você entendeu aquilo que Jesus fez/fez por nós 

você entendeu? que nem tipo assim::.... que nem quando a gente tá 

no/aqui fora aqui no MUNdo tipo assim tem pessoas que::... que num 

coNHE::ce que sabe que ele morreu na cruz cê entendeu... só que eles 

num RECONHECE cê entendeu... o quanto aquilo foi tão importante pra 

pra eles mesmo cê entendeu... a gente já aprende a reconhecê aqui na 

igreja o quanto isso foi importante pra gente podê seguí Jesus de fato e de 

verdade... por que? porque a gente dá valor naquilo que ele fez... pela 

gente 

T: que que é reconhecer o que Jesus fez? como que eu sei que uma pessoa 

recoNHE::ce o que Jesus fez e como eu sei que uma pessoa não 

reconhece o que Jesus fez? 

E: bão você vai conhecer a pessoa pelos fruto...você entendeu... os/pelos 

fruto pelos fruto da/da pessoa MEsmo cê entendeu? tipo assim você 

consegue di/é:: distinguí a pessoa que (é) tipo assim a pessoa que conhece 

que ser::ve a Jesus e aqueles que num serve você entendeu ... como que 

você pode reconhecê tipo assim.. sabê quem é quem você entendeu...você 

pode reconhecê  através como eu te falei dos fruto e a/através do JEIto da 

pessoa tipo assim:: a pessoa mundana é o que? é aquelas pessoa que 

BE::be que XIN::ga que BRIga você entendeu... agora já a pessoa que é 
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convertida que conheCEU a Jesus de fato e de ver::dade é o que é aquela 

pessoa que num vive num mundo de VÍcio é aquela pessoa que num vive 

NEsse mundo você entendeu é que não faz a vontade DEsse mundo cê 

entendeu? porque Deus disse que o::: o/porque Deus falou que o  mundo 

(jaz) do maligno o mundo já é do diabo o mundo cê entendeu... agora a 

gente é sepaRAdo entendeu... desse mundo a gente não vive nesse mundo 

cê entendeu... tipo assim reconhecê Jesus de/de/é é...sabê distingui as 

pessoas uma da outra aquela que é convertida e aquela que num é só vê 

pelos fruto da pessoa cê entendeu como a pessoa é... cê entendeu é isso aí 

T: a pessoa que... é:: a pessoa que BE::be cê falou que tá aqui no culto e 

tal ela não reconhece a Jesus é isso? uma pessoa que BEbe que usa drogas 

ela não reconhece a Jesus é I::sso que cê tá querendo (me dizer   ) 

E: na verdade num é nEM ELA cê entendeu porque como elas num tá na 

presen::ça de Deus cê entendeu o que que acontece o diabo segue a elas 

cê entendeu como:: que nem eu falei pra você que na bíbria diz que o 

mundo jaz do maligno você entendeu... como a pessoa tá nesse mundo e 

de quem que é o mundo... cê entendeu do dia::bo que que vai acontecê 

então automaticamente invê/da pessoa tá seguindo Deus quem que ela tá 

servindo? o diabo você entendeu e:: e é essa força maligna que impede 

dela reconhecê aquilo que Jesus fez pela gente você entendeu? então é 

isso daí  

T: e aí cê tava me contando assim é::...que você vinha com a sua mã:::e 

porque num tinha como  ficá tal aí cê se afastou da igreja e voltou com o 

seu primo... e faz dois ano/dois anos e oito meses mais ou menos que cê 

voltou 

E: é 

T: é isso? 

E: dois anos que eu voltei 

T: tá e que... qual assim.. .que que te moti::va que que te traz aqui na 

igreja? 

E: Jesus... cê entendeu o/o::: o que me dá motivo pra mim vim na igreja 

pra mim fazê tudo que faço... cê entendeu porque/vô te dá um exemplo de 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 



 221 

como que eu sô agora e de como que eu era antigamente cê entendeu... 

tipo assim antiGAmente quando eu num vinha na igreja quando eu num 

conhecia Jesus.. o meu lazer era o que? era saí era bebê era se divertí mas 

a diversão que eu senti::a num é:: aquela diversão que nem eu sinto hoje 

cê entendeu? a diversão que eu tinha a alegria que eu tinha antigamente 

era o que era saí durante o dia... cê entendeu saí durante o dia me divertí 

brincá ri mas quando eu chegava em casa à NOite já batia aquela 

soliDÃO cê entendeu batia aquele:: aquela angústia você entendeu? até 

que:: aquela alegria durante o dia num servia pra na::da é/era uma alegria 

assim::... de momento cê entendeu e a alegria de hoje já é completamente 

diferente é uma alegria que num que você pode estar sozinho na sua 

CAsa você pode tá no seu emprego no seu carro você entende você pode 

tá onde que fô essa alegria num... num sai ela permanece sempre com 

você a partir do momento que você conhece a Jesus você entendeu? 

T: tá... e conheCÊ Jesus é... que que é conhecê Jesus? 

E: que nem eu falei pra você conhecê Jesus é reconhecê tudo aquilo que 

ele fez pela gente 

T: e quando você fala assim que:: é de conhecê a ver::dade... que que é 

essa verdade? 

E: a ver::dade é Jesus cê entendeu? 

T: e::.. .que que te:: assim... cê vem aqui:: de que dias? 

E: geralmente eu vinha todos os dias só que agora eu tô/comecei a estudá 

venho só às vezes só... a maioria das vezes a a::/tipo assim diariamente eu 

num venho não mais a noite eu venho só tipo assim de sábado e domingo 

cê entendeu... agora du/durante a semana assim eu num.. num venho mais 

T: mas aí de sábado e domingo você participa do que? 

E: bom tipo assim de sá/sá/no sábado como eu saio do serviço tar:::de 

entendeu... vô na Terapia do Amor::: cê entendeu... você já conhece a 

Terapia do Amor? 

T:  (  ) [nunca vi mas 

E: [que tem lá na sede 

T: mas ( ) que é as oito horas 
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E: é uma reunião cê entendeu que tem as [oito horas não nessa aqui lá na 

sede 

T: [ah terapia de amor é só lá na sede? 

E: é:: 

T: (são) em todas? 

E: bom aqui t/aqui é::: é geralmente de quinta feira mas a TeraPIA do 

Amor:: é SÓ na sede cê entendeu? agora aqui no::/aqui no sábado já num 

é mais/num é terapia do amor cê entendeu 

T: entendi 

E: e no domingo é é:: aquilo que você viu hoje eu venho busco o espírito 

santo durante a tarde eu me dedi::co na o::bra que é o que...que é  ganhá 

almas cê entendeu... que Jesus falou né pro:::: tipo assim pro/pros 

discípulos né "ide e pregai todo o evangelho" - - cê entendeu - -  "a toda 

criatura" quem que é o discípulo HO::je de Jesus... é a gente cê 

entendeu... a gente que foi tipo assim o escoLHIdo a gente que tá na 

igreja fir:::me e que se dispõe a ganhá alma cê entendeu... ganhá alma que 

eu falo é ganhá tipo assim levá as pessoas pra igreja pra conhecê esse 

meu Jesus que a gente conheceu você entendeu? 

T: e como que cê faz esse trabalho? ele é feito aonde? 

E: bom é feito na::::/na/nas esco:::las tipo assim nas fave::la ou no BAirro 

mesmo cê entendeu tipo assim num tem lugar:: é:: é em tudo... aqui fora 

tudo cê entendeu 

T: hoje vocês foram aonde? 

E: hoj/hoje a gente fomo lá no:: no P. A. cê entendeu... convidá os jovens 

de lá pra vim participá aqui... hoje 

T: o Parque Avelino é onde tem é/o núcleo? 

E: é:: onde tem o núcleo 

T: e cês foram lá? 

E: a gente fomos lá 

T: e aí como que cês fizeram assim pra eu entendê... cês bateram de casa 

em ca::sa... cês foram em algum luGAr:: cês foram na rua como que foi? 

E: bom porque geralmente assim nos domingos os jovens o jovem fica 
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tudo assim pra fo:::ra cê entendeu jogano bo::la soltano pipa... a gente 

passa e:: tipo assim inteRROmpe aquele jovem e convida ele... passa o 

amor e Deus pra esse jovem cê entendeu...até que/até que a gente convida 

eles pra vim participá do grupo de jovem com a gente... tem uns que 

aceita entendeu tem uns já que num aceita cê entendeu... o trabalho é esse 

T: e como que é assim quando ele/como que eles te recebem cê chega 

aborda eles na ru::a e aí que que eles te falam? 

E: recebem bem 

T: recebem bem? 

E: entendeu 

T: mesmo aqueles que não querem vim na igreja? 

E: bom... tipo assim/quando:: algumas pessoas num querem vim elas dão 

desculpa tipo assim "ah hoje eu num po::sso eu tenho compromi::sso" - - 

cê entendeu- -  "hoje num dá porque eu tenho que saí::"... "o fulano vai 

me ligá::" cê entendeu a desculpa é essa mas... muitos aceitam na BOa 

vem participa gosta VOLta mais vezes cê entendeu... e é assim que a 

pessoa vai se convertendo cê entendeu.. .assim que a pessoa vai 

descobrindo... ela vai descobrindo esse Jesus que a gente conheceu cê 

entendeu? porque Jesu/porque Jesus tá de braços abertos cê entendeu... 

mas ele falô "vinde a mim todos aqueles que estão cansados e 

sobrecarregados que eu vos aliviarei" você entendeu? que nem ele falou 

"vinde a mim" cê entendeu... tipo assim que e/ele num precisa de nóis é 

nós que precisa dele num é verdade? então::: a gente sai nessa fé a gente 

sai pra essa meta pra que pra convidar ESSES jovens pra participar do 

grupo de jovem não só/não só do grupo de jovem como as reuniã::o cê 

entendeu e::: é isso nosso trabalho 

T: você falou um tempo atrás assim pra mim é:::: ((pequena interrupção – 

uma criança se aproxima)) é::: é... você falou um tempo atrás que agora 

que agora que você voltou a estudá... cê parou de estudar cê ficou algum 

tempo sem estudar? 

E: bão eu parei de estudar quando a minha mãe faleceu cê entendeu no 

ano REtrasado cê entendeu ...porque tipo assim eu desaniMEI cê 
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entendeu de estudá porque... num/num sei explicá... você:::: já perdeu 

algum ente queri:::do cê entendeu? já? tipo assim a gente sente desgosto 

cê entendeu... mas/mas... dep/mas como eu já conhecia Jesus você 

entendeu tipo assim eu num fiquei tão choCA:::do porque eu sei o lugar 

que ela tá... cê entendeu? porque tipo assim quando uma pessoa MOrre cê 

entendeu ela tem dois caminho a seguí... se ela tá fir::me íntegro reto na 

presença de Deus fazeno a vontade de Deus com certeza ela vai... ela vai 

subí né ela vai sê salva... mas se a pessoa fô uma pessoa mundana cê 

entendeu uma pessoa que tipo assim que num tá na presença de Deus com 

certeza essa pessoa ela vai direto pro infer::no e existe isso cê entendeu... 

agora que nem você falô é:::::... qual/qual  foi a pergunta mesmo que você 

falou? 

T: eu perguntei se você tinha ficado um tempo sem estudar 

E: ah sim tendi... então o tempinho que eu fiquei sem estudar foi 

justamente por isso cê entendeu porque... tipo assim a gente tava 

acostumado chegá em ca:::sa vê a mãe ali e tal e quando a gente chega e 

num vê mais a gente::... acaba desanima::no cê entendeu a gente acaba 

parando de estudá larga tudo entendeu? mas como eu conhecia Jesus qual 

que era meu pensamento antes de conhecê Jesus ANtes d'eu vim pra 

igreja... tá firme? se um dia eu perdê a minha mã::e eu vô me afundá nas 

drogas tô nem aí eu num vô tê nada a perdê você entendeu? mas já como 

eu já conhecia a Jesus bem antes da minha mãe falecê eu já soube eu já/já 

sabia pra onde ela vai que todo mundo vai morrê num dia num é verdade? 

até que eu me conformei cê entendeu... foi o próprio Deus que... que tava 

ali me conformando cê entendeu com a perda da minha mãe 

T: cê falou que quando a pessoa é de Deus né ela num/quando ela morre 

ela sobe vai sê salva 

E: ela vai sê salva 

T: que que é sê salva? 

E: bom sê salva é conquistá nossa salvação... cê entendeu é conquistá 

nossa vida eterna que Jesus... Jesus ele falô que::::... tipo assim que/que 

que tem dois caminhos cê entendeu que nem eu falei pra você existe o 
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céu existe o infer::no  só que Deus fa::la que::...que tipo assim:: o:: reino 

de Deus ele:: vai sê conquistado ele É conquistado com MUito esfor::ço 

cê entendeu? que é uma coisa muito difícil tipo assim a gente fazê tipo 

assim a gente deixá de fazê a vontade da carne cê entendeu pra fazê 

apenas a vontade DO ESPÍrito  você entendeu... foi ju/foi justamente por 

isso que ele falô que vai sê conquistado com MUIto esfor::ço você 

entendeu? que nem tipo assim se você vim na igreja HO::je você vim:: se 

arrependê dos seus pecados cê entendeu cê pedí perdão pra Deus você vai 

sê sal::va... se você pedí de todo seu coração... mas:: enquanto você tá na 

igreja é fácil você permanecê salvo o difícil é aqui fora você entendeu 

porque vai sê aqui fora que vai tê as tentação vai sê aqui fora que vai 

aparecê tipo assim... que nem no seu/no meu caso aparecê outras 

mulhERES aparecê cerVEja que nem antes eu beBIa cê entendeu... é é 

uma tentação é uma provação cê entendeu? tipo assim vai aparecê isso... 

tipo assim jovem que usava dro::gas tipo assim como hoje é muito difícil 

assim::: conseguí drogas tipo assim pra/pra consumir como/quando a 

pessoa se entrega pra Jesus o que que acontece? tudo PAssa a sê mais 

FÁcil cê entendeu pra pessoa consumí cê entendeu e:: e conquistá o reino 

e Deus com muito esforço é isso... cê entendeu? 

T:  cê falou de tentações né? cê falô de cerve::ja mulhe::res dro:::gas... 

que mais que que é tentação? 

E: que nem o pastor falô hoje de manhã entendeu... tudo aquilo que a 

gente::: tipo assim todo tipo de vício você entendeu... é tentação tipo 

assim a tentação que eu falo é tipo assim é/é as... é as coisa que num é e 

Deus cê entendeu coisa que num agrada a Deus cê entendeu? tipo o 

que/tipo se prostituí se prostituí num é::: é::... num é a pessoa tipo assim 

í/até o ponto de prostituição e se prostituí com uma prostituta cê 

entendeu? é tipo assim é tê relação sexual antes do casamen::to cê 

entendeu isso é uma prostituição e não agrada a Deus cê entendeu... que 

Deus ele falou assim na bíblia ele fala que quando a pessoa ela CAsa ela 

torna uma ela tor/ela se torna uma carne só você entendeu... ela se torna 

UMA pessoa só as duas cê entendeu....AÍ SIm agrada a Deus cê 
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entendeu? é mais ou menos assim  

T: então cê me falou assim que prostituição num é só ir até o ponto e ter 

uma relação com uma prostituta... prostituição é ter uma relação sexual 

antes de casá também é prostituição 

E: é 

T: e essa prostituição ela é só pro homem ou pra mu/ela é só pra mulher 

ou pro homem também? 

E: pros dois 

T: pros dois 

E: entendeu tipo assim tendo relação antes do casamento já é prostituição 

você entendeu 

T: então... pra mulher e pro homem? 

E: é pros dois  

T: tá e que que você... já que a gente tá falando um pouco né sobre 

relação sexua::l que que você é:: acha da relação sexual então? 

E: bom que nem a gente tava conversando relação sexual é uma bênção 

de Deus é uma coisa de Deus entendeu o sexo é de Deus::... mas que nem 

eu falei pra você desde que seja depois do casamento... cê entendeu? é 

isso que eu acho 

T: então cê tá querendo me dizer que casar virgem é importante? 

E: bom também tipo assim.. é é é e num é... cê tá entenden/num é bem 

assim que eu quis te dizê...tipo assim tipo assim...vamo dá o exemplo tipo 

assim de uma pessoa que chega... assim a pessoa já teve relaçã::o com o 

namorado só que num é casada só que essa pessoa num conhece  Jesus 

ainda cê entendeu? que quando a pessoa ela coNHEce Jesus mesmo 

estando... mesmo quando ela tava naquele estado de prostituição de 

relação antes do casamento que que vai acontecê Jes/é:: Jesus vai perdoá 

ela cê entendeu porque? porque ela não saBIA da verdade ela num saBIA 

que era pecado aquilo... você entenDEu? mas a partir/a partir do 

momento que a pessoa conhece a verdade cê entendeu ela sabe que aquilo 

é errado ela vai e pratica o erro aí já é pecado cê entendeu... aí Deus já 

aboMIna isso aí... cê entendeu 
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T: e depois o casamento tem alguma restrição assim... de quantas vezes 

pode tê relação sexua::l do que pode ou num pode tê numa relação 

sexua::l ? 

E: bom que nem eu te falei isso daí eu num sei te informá que eu num sô 

casado ainda cê entendeu? mas.. no meu modo de pensá é normal 

T: cê acha que num tem nenhuma restrição? 

E: não... creio eu que não apesar que eu num tive orientação disso ainda 

eu vô tê cê entendeu... mas é normal 

T: cê vai tê orientação sobre isso? 

E: eu vô tê orientação 

T: que pessoa dá essa orientação? 

E: orientação geralmente quem dá é o pastor cê entendeu? o pastor que 

sen::ta que conversa com a gen::te entendeu... ele fala o o que que/ele fala 

como é um casamen::to como sustentá um casamen::to você entendeu? é 

mais ou menos assim 

T: e isso.. ele senta com quem o pastor? quando? 

E: senta comigo tipo assim vô dá o exemplo de você você já é noiva não 

é? 

T: ahan 

E: você/a senhora vai casá... que vai acontecê? aí vai chegá a senhora seu 

esposo (...) 

T: pode me chamá de você 

E: você... vai chegá você e seu esposo cê entendeu? aí que vai acontecê? 

aí ele vai te orientá como que é um casamen::to que agrada a Deus:: cê 

entendeu... como que é um/um/um casamento tipo assim que faz a 

vontade de Deus cê entendeu 

T: então essa conversa são pras pessoas que são NOivas assim que tão pra 

casar é isso? 

E: é as pessoas que vão pra/as pessoas que estão pra casar 

T: ah...e é uma conversa assim COM o casa::l ou uma conversa com 

vários casais? 

E: bom geralmente... ninguém vai casá assim no mesmo dia né.. 
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geralmente é só com o casal  que  vai casar no tal dia cê entendeu 

T: tá... e aqui como que funcionam os casamentos? tem casamento aqui 

dentro da igre::ja num tem 

E: tem já teve casamento aqui já teve dois já que EU vi né aqui... tem sim 

T: ahan... e aí é de que di::a como que funcio::na? 

E: geralmente é e sábado tamém né ... de sábado... seis sete da tarde 

T: e aí é durante o culto? 

E: não aí é::: lá é só a cerimônia do casamento mesmo cê entendeu é uma 

coisa separada é só a cerimônia cê entendeu? 

T: ahan entendi... a gente tava falando de relação sexual que você falou 

que acha que não tem nenhuma restriçã::o... e em relação... você conhece 

algum método que previna a gravide::z previna doENça? 

E: como assim? cê quer dizer 

T: as pessoas... cê tá me falando que depois que as pessoas casam elas 

vão tê relação né? e se eu num quisé ter filho? cê conhece alguma coisa 

que eu possa fazê pra não tê filho? 

E: ah:::... são os métodos... normais né que são mais falados hoje do que... 

que é::: o anticoncepcional o preservativo cê entendeu? só esses dois num 

é? ((risos)) 

T: cê num conhece mais nenhum? 

E: não eu conheço só esses dois 

T: é? tem mais alguns que depois se cê quiser eu posso te falar... explicar 

tal... trazer pra você VÊ:: ou pra voCÊ  (   ) tal... mas é::... em relação a 

esses que cê me contou né... cê me contou a camisinha e o 

anticoncepcional cê sabe como u::sa como que fa::z? 

E: não ((risos)) 

T: não sabe? 

E: tsc tsc 

T: nem na escola cê nunca viu? 

E assim a::: a gente já viu entendeu mas e/e::/tipo assim que nem o 

exemplo do an/do anticoncepcional eu num sei assim qual que é a função 

dele como que ele::... cê entendeu? 
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T: entendi 

E: como que ele funciona cê entendeu... num sei não 

T: e esses métodos é::... eles podem ser/depois que o casal casa eles 

podem ser usados ou eles não(...) 

E: que nem eu te falei pra você como eu num foi orienTAdo... acho que 

entendeu... não tem na da a vê... eu acho que pode sim tipo assim a minha 

opinião cê entendeu? 

T: ahan 

E: como como eu num foi orientado como...ainda num sei... mas creio 

que pode sim 

T: e com relação a masturbação que que cê pensa sobre a masturbação? 

E: pecado 

T: pecado? porque você acha é pecado? 

E: porque a masturbação que nem eu falei pra você Deus ele é espírito cê 

entendeu... a gente se masturbando que que vai acontecê? a gente vai tá 

na car::ne num vai tá no espírito você entendeu e:::: a masturbação é isso 

é/a gente tá fazen/a gente tá satisfazendo a vontade DA CARne não a 

vontade de Deus.. .tá querendo satisfazê a NOssa vontade cê entendeu 

que nem co/que nem como::: a gente::.. a partir do momento que nóis 

aceita o Je/é::: senhor Jesus como nosso senhor a gente se torna o que? 

servo né verdade? então a gente tem que ser::ví e não sê servido... a gente 

tem que fazê a von/a vontade dele e não nossas vontade você entendeu? 

T: entendi e eu fiquei aqui pensando né cê falô que a masturbação é é pro 

nosso prazer... 

E: é 

T: e a relação sexual não é pro nosso prazer? 

E: é também 

T: é também? e porque que a masturbação POde... não desculpa... a 

relação sexual pode e a masturbação não? 

E: bom que nem eu falei pra você como eu num tive orientação DIsso a/a 

gente jovens assim ge/geralmente acontece muito cos jovens assim 

masturbaçã::o é:: relação assim geralmente não tem faixa de idade né mas 
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mas/ mas a masturbação parte pros jovens assim mais::.. assim 

adolescência num é verdade? o que:::: a diferença de um e de outro é que 

o que? é que geralmente a::: a relação sexual ela é feita o que após o 

casamento cê entendeu aí já num é pecado... agora como a masturbação 

ela é feita ANtes do casamento a gente vai tá o que satisfazendo um... um 

desejo da nossa carne cê entendeu? tipo assim aí depois do casamento  eu 

acho que é pecado também... masturbação depois do casamento 

T: você também acha que é pecado? 

E: creio eu que sim como eu num fui orientado também eu num sei... cê 

entendeu... mas creio eu que sim  

T:  mas assim por que que::: é num tem importância é o que você imagina 

eu num tô aqui pra também te tomá o que a igreja falou não... [o que você 

imagi::na 

E: [ não eu tô te passando o que eu pen::so 

T: isso.. isso... mas você me falou assim que a relação sexual é de Deus 

cê não me falou "é uma bênção de Deus" cê falou pra mim 

E: uhn uhn mas após o casamento 

T: após o casamento tá... é:::: porque que cê acha que a relação sexual é 

uma bênção de DEus e a masturbação não? se... você me falou assim 

quem as duas dão prazer num é? 

E: uhn uhn 

T: por que que a relação sexua::l é uma bênção de De::us e a masturbação 

não? 

E: bom que nem:: eu vô te passá o que eu imagino cê entendeu o que eu 

a::cho 

T: isso é isso 

E: porque tipo assim a relação sexual tipo assim após o casamento porque 

que nem eu acho que pode porque:: é constituí uma família você 

entendeu? que através da::: da relação a gente pode o que pode crescê a 

nossa a::/pode crescê a nossa faMÍlia cê entendeu pode dá uma nova vida 

agora já a masturbação não cê entendeu... a masturbação a gente vai tá 

apenas fazen/realizando um esse/o desejo da nossa carne cê entendeu? 
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que nem eu te falei isso daí eu tô meio por fora a esse respeito disso aí... 

essa comparação  

T: ahan ahan 

E: cê entendeu? eu tô meio por fora... agora eu num/eu já num sei te 

explicá muito bem 

T: não tá ótimo... é::::... e pra você que que é namorá? 

E: namorá? como assim que que é namorá? 

T: que que é namorar pra você? 

E: ah::... namoro pra mim é conhecê a pessoa que você tá cê entendeu? 

porque o namoro cristão é:::... tem três etapa né? o namoro o noivado e o 

casamento num é verdade? o namoro pra mim é o que? é conhecê a 

pessoa... você sabê se realmente a vontade de Deus você tá com aquela 

pesso::a  cê entendeu? namoro pra mim é isso é conhecê a pessoa que 

você tá  

T: e você tem namorada?  

E: tenho eu já sô noivo já 

T: ah cê já é noivo? 

E: já... ahan... 

T: como que ela chama? 

E: chama P. 

T: P. ... ela freqüenta a tua igreja? 

E: freqüenta também só que não aqui lá no centro 

T: ah:: lá no centro (  ) como que cê conheceu ela? 

E: bom eu conheci ela na igreja cê entendeu... assim começamo a namorá 

na igreja cê entendeu... só que eu já conhecia ela antes tipo assim no 

serviço dela o meu irmão trabalhava junto com ela cê entendeu... só que 

(...) 

T: ela trabalha com que? 

E: hoje ela trabalha numa lanchonete 

T: você já conhecia e::la? 

E: assim conhecia só que NEm conversava... só de vista mesmo... e só 

uma vez cê entendeu... aí ela/ela começô a ir na igreja.. aí eu conheci ela 
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mesmo de verdade na igreja... a gente foi se conhecendo tal... (  ) 

T: e como que::...quantos anos ela tem? 

E: ela tem vinte 

T : vinte? e como que cês começaram a namorar? 

E: ah...que nem eu te falei é::... que nem foi ela que chegô ni mim pra 

pedí eu em namoro cê entendeu... e foi o seguinte tipo assim ela::::... ela 

chegô ni mim e falô que:: que tava gostano de mim::  que tava sentindo 

uma coisa por mim:: e que... se eu gostaria de orá pra ela pra  realmente 

sabê se era de DEus... cê entendeu? porque o namoro cristão num é:: tipo 

assim eu gosto de/eu gosto da fulana vamo namorá e já começa a namorá 

não cê entendeu? a gente chega (numa pessoa) na outra a gente fala que tá 

gostando da pesso::a cê entendeu? até que a gente começa a orar pra que? 

pra Deus mostrá pra gente se aquilo realmente é vontade DEle você 

entendeu... a gente tipo assim... tendo certeza que é a vontade de Deus a 

gente chega até um pastor cê entendeu conversa com ele cê entendeu... aí 

tipo assim o pastor pega e consagra a gente abençoa a gente às vez/a 

gente sobe no altar:: cê entendeu até que:: ele pega e faz uma oração pela 

gente pra que pra Deus guardá nosso namoro abençoá o nosso namoro cê 

entendeu e que dali pra saí um casamento cê entendeu?  

T: isso aconteceu com você? 

E: aconteceu amigo 

T: e cês sobem no altar assim quando tem o cul::to quando que é? 

E: geralmente é na terapia do amor cê entendeu 

T: ah tá:: 

E: que nem a terapia do amor::...que nem eu falei pra você no início né... 

a terapia do amor ela é uma reunião totalmente voltada pra vida 

sentimental cê entendeu? e é onde tipo assim uma... o pastor ele/ele 

consagra casamento cê entendeu... tipo assim pessoas que tá fazendo 

aniversário de casaMENto cê entendeu... a pessoa sobe até no altar o 

pastor convida a pessoa pra subí no altar p'rele fazê uma oração pra que 

pra Deus tá sempre.. sempre com eles cê entendeu? é mais ou menos 

assim a terapia do amor e foi lá que a gente se conheceu... cê entendeu foi 
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através dela que a gente iniciou o nosso namoro 

T: uhn uhn ... e que que cê pensa sobre o namoro com pessoas que não 

frequentam a igreja? uma.. por exemplo voCÊ namora/se você num 

conhecesse e::la tal é:: que que você pensa do namoro entre uma pessoa 

que tá na igreja e outra que não tá? 

E: totalmente diferente cê entendeu o namoro de quem tá e quem não tá 

que nem aquilo que a gente tava conversando cê entendeu? que nem uma 

pessoa que num tá:: cê entendeu...essa pessoa ela num faz a vontade de 

Deus cê entendeu.. elas praticam a relação sexuAL cê entendeu ela:::... 

num faz a vontade de Deus ela:: tipo assim tem um envolvimento um 

com outro que não agrada a Deus que nem eu falei pra você relação só é 

tipo assim abençoada só só agrada a Deus após o casamento... e 

geralmente hoje no/no namoro de pessoa que num conhece cê entendeu 

num conhece a Jesus com certeza eles prati ((TÉRMINO LADO 1 

PRIMEIRA FITA)) 

E: então e agora já tipo assim o namoro cristã::o o namoro de Deus qual a 

diferença a diferença é o que a gente namora assim totalmente fazendo a 

gr/a vontade de Deus cê entendeu? a gente procura num::: procura não a 

gente num se prostitui cê entendeu... num tem relação sexual a gente 

num... tipo assim num::: num se enVOLve muito que nem o pessoal 

daqui de fora se envolve cê entendeu... uma com a outra 

T: a gente tá falando assim... cê tá me falando assim de como é o jovem 

hoje né  

E: [uhn uhn 

T: [de como você vê o jo::vem fora da igreja né 

E: é... é verdade 

T: então assim que MAis? você acha que todo jovem que num tá na igreja 

tem relação sexu/al antes do casaMENto que mais? que que cê pensa do 

jovem hoje... quando você olha pro jovem hoje que que cê pensa dele? 

E: bom tipo assim o JOvem HOje... o jovem hoje ele qué::.. ele acha que 

adolescência é o que é diversão cê entendeu... diver::SÃO prostituiÇÃO 

cê entendeu... VÍcios  a diversão pr'eles hoje é isso cê entendeu... o que eu 
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acho deles cê entendeu eu acho o que/eu acho que:: MESmo ele tando 

errado não conhecendo Deus usando droga o que que vai acontecê? ele 

usano droga o que que vai acontecê? lá na frente vai prejudicá ELE cê 

entendeu eles/e eles acha bonito né eles acha que tá arrebentano eles acha 

que tá (  ) você entendeu? mas na/enquanto isso na ver::DAde a gente 

aqui sa::be que lá na frente isso pode prejudicá ele cê entendeu? 

T: você acha que isso vai prejudicá-lo como? 

E: em tudo na/na saú::de e além disso o que?...já/já pro lado espiritual 

além de prejudicá eles na saúde pode prejudicá aonde? tipo assim... com 

Deus que nem um/um exemplo num pode sê salvo cê entendeu? mesmo a 

pessoa (...) 

T: quem são as pessoas que são salvas? 

E: que nem eu falei pra você as pessoas que VÃo sê SALvas vai sê 

aquelas pessoas que o que... que faz a vontade de Deus e procura andá 

RE::to na presença de Deus 

T: e aque/e aquelas que não fazem o que Deus qué o que que acontece 

com elas? 

E: bom ó:: que nem eu falei pra você... as pessoas que não vão sê 

SALvas... cê pode tê cer:TEza elas num vão morrer elas num vão pro 

inferno sem conhecer cê entendeu a grandeza de Deus... tipo assim que 

nem esse/esse trabalho que a gente faz...tipo assim se eu chego num 

jovem/olha olha Je/e eu pego e falo pro jovem ó/ó Jesus qué te salvá 

Jesus morreu na cru::z cê entendeu...justamente pra te salvá isso isso e 

aquilo cê entendeu... eu passo o amor de Deus pra pessoa e se a pessoa 

não aceitá "não não quero sabé disso não tal" cê entendeu vai sê mais ou 

menos assim... a pessoa quando ela morrÊ ela ela não fô sê salva ela vai 

tá ciente cê entendeu o que que::: ela poderia fazê pra num tá naquele 

lugar que ela vai tá depois da morte dela 

T: e ela vai tá aonde? 

E: no infer::no 

T: e:: como que é o inferno? 

E: bom tipo assim:::... a bíblia diz a bíbria que a gente num tem 
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imaginação né a gente num::: num tem noção que que é o infer::no só sei 

que é uma coisa/só sei que deve sê uma coisa MUI::to ruim cê entendeu? 

que nem como tipo assim o paraí::so é uma ante-sala... tipo assim a 

pessoa que vai sê salva - - vô dá o exemplo do inferno e do céu cê 

entendeu? e do/do paraíso - - a pessoa que vai sê salva ela vai morrê aqui 

na te::rra... que que vai acontecê ela vai/ela vai morrê e vai pro paraíso 

ela vai esperá o que? o juízo fiNAL cê entendeu ela vai esperá o que 

Deus tipo assim julgar todas vai julgar tu/cada um tudo mundo vai sê 

julgado cê entendeu? aqueles que vem na igreja aqueles que... aqueles 

que faz a vontade de Deus e aqueles que num faz todos vão ser julgados 

cê entendeu e::::: tipo assim::: para eles é uma ante-sala até o juízo... o 

inferno também é uma ante-sala que vai ser o que? vai ser as pessoas que 

o que? que elas vão moRREr você entendeu elas NÃO vão sê salva ela 

vai tá nesse lugar chamado infer:::no que é um lugar terrível cê entendeu? 

T: ele é terrível por que? que que tem lá? 

E: é terrível por que porque ali:: tipo assim que nem num sei se você 

conhece cê entendeu tipo assim desde o iní::cio tipo assim... Lúcifer... 

Lúcifer é conhecido como o que hoje como o demônio não é verdade? 

Lúcifer ele era o que ele era um anjo de Deus cê entendeu...praticamente 

ele era o que ele era/ele era o braço diREIto de Deus ele era o an::jo que o 

que? que:: tipo assim o maEstro que louvava Deus no céu... Lúcifer o que 

que significa Lúcifer? porq/porque que Deus deu/Deus deu o nome pra 

esse anjo de Lúcifer? porque Lúcifer é::: significa anjo de LUZ:: cheio de 

luz:: você entendeu... significa Lúcifer e o que que acontece? enquanto 

que/é é::: esse anjo tava lá no céu cê entendeu tipo assim do lado de 

Deus... já:: entrou orgulho no coração dele ele queria o que? ele queria ser 

mais do que Deus ele queria sê igual a Deus...e que que aconteceu Deus 

num:: num aceitou até que ele foi lançado aqui na terra cê entendeu.. e ele 

foi lançado aqui já como? como o inimigo principal de Deus:: você 

entendeu? por que? porque ele num se pôs no lugar dele... ele ali tipo 

assim... ele se fosse vê ele era o anjo mais habi/mais - - vamo pô assim::: 

na nossa linguagem entendeu - -  ele era o anjo/o mais considerado de 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 

610 

611 

612 



 236 

Deus ali no céu mais o que aconteceu? ele queRIa sê mais do que Deus 

até que ele pegô... além dele descê aqui pra terra ele... trouxe a terça 

par::te do céus dos anjo também porque ele vinha contaminando os outros 

ANjos cê entendeu como por exemplo? tipo assim falano assim não 

por::que::: cê tá vendo o Senhor? ele faz isso porque que a gente num 

pode sê igual a ELE porque isso até que os otros anjos foi se alimentando 

daquilo que é esses demônios que você vê manifestados na iGREja cê 

entendeu? tem pessoas que num acredita... tem pessoas que fala que essas 

pessoas são pagas... mas num é verdade chega numa pessoa dessa e 

per::gunta pra ela como que é a vida dela cê entendeu? a vida dela/a vida 

de uma pessoa que... tipo assim que tem um espírito maligno na vida dela 

é uma/é uma vida destruí::da cê entendeu... desuniÃ::O cê entendeu que 

nem a pergunta que você me fez é::: como assim terrível assim o inferno 

você me perguntou né verdade? é um lugar terrível porque? por que é o 

lugar que o demônio tá cê entendeu... é um lugar que diz que... que::: que 

ele vai tê muito fogo cê entendeu... que ali vai ter muitas dor vai ter 

rangeres de dente cê entendeu tipo assim a pessoa vai se sentí/vai sentí 

tanta dor:: na... na verdade num vai sê a pessoa vai sê a ALma da pessoa 

que nem o exemplo que o pastor deu hoje de um defunto cê/você lembra 

né? 

T: lembro 

E: lembra... tipo assim... uma pessoa morta aqui no chão cê pode chutá a 

pessoa cê pode fazê o que fô a pessoa vai reagí? num vai né verdade? por 

que? porque a alma saiu da pessoa... e com certeza alma tá num lugar... 

que nem quando a gente SENte uma dor num é a nossa carne que tá 

sentindo dores é a é a é a alma que sente a dor você entendeu? então 

quando:: a pessoa morre a pessoa já num lida cum sua carne mas a alma 

da pessoa ela vai tá num lugar... ou no céu ou no inferno cê entendeu? 

que nem eu fale pra você a respeito da ante-sala no céu... agora eu vô dá o 

exemplo do inferno... ante-sala do inferno é o que? é é::::: é onde a pessoa 

vai aguardá também o juízo final até Deus julgá aquela causa... porque 

Deus ele fala que vai tê um lugar ainda PIOr do que o infer::no que é o 
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lago de:: é o lago de fogo.. é é um lago que/onde vai tê fogo e enxofre... 

cê entendeu... onde vai sê lançado o que? o dia::bo e seus anjos e as 

pessoas que não foram salvas 

T: qual a diferença entre esse lago e o inferno? 

E: bom... há uma diferença muito gran::de ... que nem eu falei pra você 

que nem u/a diferença do paraíso com a Nova Jerusalém cê entendeu? 

tipo assim no paraíso é um lugar bão cê entendeu eu vô dá o exemplo 

normal é um lugar bom... já Jerusalém que é tipo assim que Deu/ - - eu vô 

até mostrá pra você na bíblia - - que Deus ele fala que as ruas vão sê de 

pra/é:: de OUro... as águas do rio vão sê cristalinas cê entendeu? vai sê 

tudo lindo maravilhoso você entendeu... há uma diferença tipo assim 

do/da Nova Jerusalém com o... com o paraíso né e há uma diferença entre 

o o inferno e o lago de... e o lago de fogo e de enxofre cê entendeu... tipo 

assim um/um/um vai ser pior do que o outro cê entendeu tipo assim o 

inferno é ruim é teRRÍvel o lago de enxofre é pior::: 

T: e quem que vai pro inferno quem que vai pro lago de fogo? 

E: as mesma pessoa [que nem eu falei pra você 

T: [elas passam pelos dois 

E: é... que nem eu falei pra você... até o juízo final tipo assim... até Deus 

dá o JUÍzo fiNAL... cê entendeu... por exemplo se eu morrê agora eu/eu 

vô subi como certeza eu vô sê salvo eu seno salvo eu vô tá no paraí:::so 

cê entendeu... mas quando Deus ele dá o JUÍzo fiNAL ele vai julgá as 

causas de todos/de todos nós... olha você fez isso isso e aquilo cê 

entendeu? vai julgá todo mundo por que que a pessoa num fez isso isso e 

aquilo cê entendeu... vai julgar TUDO... a partir do momento que for/que 

eu for julga:::do aí eu vô pro/pra Nova Jerusalém... a mesma coisa a 

pessoa/a partir do momento que a pessoa que tiver no infer::no ela for 

julga::da... cê entendeu... os demônio vão tá tudo ali também vão sê todos 

julgados aí a::... quando PAssá o juÍzo fiNAL elas vão ser lançadas no 

lago de/no lago de fogo com enxofre que ali vai sê eternamente... a 

mesma coisa lá na Nova Jerusalém vai ser eternamente... no céu e como 

eternamente no inferno 
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T: e E. a gente tava falando do jovem né quando a gente entrô nesse 

assunto... do jovem de hoje o jovem que não tá na igreja né 

E: sim 

T: você acha que não é possível ter um jovem que não está/que não esteja 

na igreja e que... não use dro::ga um jovem que não esteja na igreja e não 

se prostitu::a que não tenha relação antes do casamen::to um jovem que 

não esteja na igreja que não be::ba cê acha que é possível tê um jovem 

assim? 

E: bão... impossível não é entendeu... num existe impossível né tudo é 

possível mas eu acho que tê até deve tê... no meio de mil deve tê UM cê 

entendeu... mas hoje é difícil [ cê entendeu 

T: cê acha difícil 

E: sabe por que? porque mesmo o jovem não fazeno i:::so com certeza 

não conhecendo a Jesus com certeza alguma coisa ele tem de errado 

alguma/alguma sabe.. tipo assim sabe... ninGUÉM é santo... eu num sô 

santo você num é santa ninGUÉM é santo cê entendeu? a pessoa que é 

santa é Jesus é DEus cê entendeu... então a pessoa quando ela tá aQUI ela 

tá na carne Deus fala que/que::/a... que a gente é pecador a gente É  falho 

a gente até dormino a gente tá pecando 

T:  mas quem é falho são as os que frequentam a igreja e os que não 

frequentam também? 

E: todos... todos nós somos falhos cê entendeu 

T: uhn uhn e você falou assim pra mim::: né que conheceu a verdade de 

fa::to é::: de:::: seguí a verdade conhecê Jesus de fato e de verda::de que 

isso/e que a verdade é Jesus e conhecê Jesus de fato e de verdade é seguí 

Jesus... pra conhecê isso né fazê tudo isso seguí a verdade... seguí Jesus 

de fato e de verdade e tal eu preciso tá na igreja? 

E: precisa... cê entendeu? vô dá o exemplo pra você tipo assim quando 

você qué::: quando você qué compra carne você vai no açougue não vai? 

quando você qué comprá pão você vai até a padaria... num vai? cada 

coisa tem o seu lugar tipo assim né.. especificado pra você buscá... a 

mesma coisa Jesus quando a gente qué busca Jesus aonde que a gente 
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vai? na igreja... cê entendeu? num é que você buscando em casa num 

é/tipo assim oran::do em casa Deus num vai te  respondê ele vai respondê 

sim porque Deus ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo cê 

entendeu... mas o lugar que ele se manifesta MUito mais é na igreja por 

que? porque a ca/a igreja é a casa dele o lugar que ele habita você 

entendeu? 

T: entendi.. .e você já teve em outras igrejas além da Universal? 

E: bom... tipo assim FIR::me nunca tive não eu fui só pra visitá::: cê 

entendeu só que eu nunca... assim (...) 

T: quais as igrejas que cê já visitou? 

E: eu visitei a Deus é Amor:::... que mais? só eu acho que foi só... que eu 

me lembre só 

T: que que cê achou da Deus é Amor?  

E: bom que nem eu falei pra você o Deus é o mesmo cê entendeu mas 

tipo assim existe coisas diferentes... cê entendeu... que nem tipo assim 

doutri:::nas cê entendeu existe... existe uma diferença eu num critico cê 

entendeu cada um tem a sua fé não é verdade? mas... é legal tamém tem a 

mociDAde tamém tem os jovens cê entendeu 

T: e por que que cê num ficou na Deus é Amor? 

E: por que que eu num fiquei? 

T: é você pessoalmente... eu entendi que você num critica mas você não 

ficou lá voCÊ porque que não ficou lá? 

E: ah... eu num fiquei lá porque tipo assim porque eu me senti melhor 

aqui... você entendeu 

T: e por que que cê acha que cê se sentiu melhor aqui e não lá? 

E: ah:::... eu acho que eu me senti melhor por que? porque:::: é:: ah...eu 

vô dá o exemplo que nem quando eu fui lá:::: eu era mais muleque  cê 

entendeu eu fui lá pra que? mais pelas meni::na só pra bagunçá mesmo 

num fui lá pra::: pra ouví eu fui lá só pra conhecê só pra bagunçá cê 

entendeu agora já aqui não... aqui eu já vim já pra ouví já tava mais/um 

poquinho mais maduro né eu vim já pra ouví cê entendeu... a palavra de 

Deus conhecê a palavra de Deus até que através disso eu conheci e tô 
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aqui até hoje 

T: pensando nisso que voCÊ me falou... vê se eu poderia entendê assim o 

que você me falou que na verdade então o que fez MAis a diferença num 

foi a iGREja foi o momento da sua vida que  lá você era mas moleque:: 

mais criança e que aqui você já tava mais maduro a fim é isso? 

E: é é isso 

T: ahan... e você acha que a Deus é Amor é::.. busca Jesus de fato e de 

verdade? 

E: bão que [nem eu 

T: [as pessoas que frequentam lá 

E: que nem eu falei pra você que nem... isso e/e::eu num posso te falá 

porque eu num frequenTEI e nem frequento lá direto cê entendeu assim 

diariamente cê entendeu... mas eu creio que sim... que o lugar que prega 

Jesus cê entendeu prega Deus cê entendeu? eu penso que sim  

T: é e tem alguma igreja que você acha que::: não busque que/que as 

pessoas que frequentam lá não tão buscando Jesus de fato e de verdade... 

alguma religião 

E: bom que nem eu falei pra você... que nem tipo assim pode sê em 

qualquer lugar pode sê até na sua casa  cê entendeu você buscando Jesus 

de fato e de ver::dade por::que o único Deus o único seNHOr é Jesus é o 

senhor Jesus cê entendeu o único que morreu na cruz pra nos salvar foi o 

senhor Jesus você entendeu? que nem tipo assim vô dá o exemplo assim 

de Mari:::a que foi mãe de Jesus cê entendeu  que tem pessoas que o que? 

que tipo assim que vê ela como um deus cê entendeu só que qual que é o 

meu  pensamento o MEU o que EU acho cê entendeu... eu acho o 

seguinte eu acho que E::la foi uma mulher de Deus a mãe de Jesus uma 

mulher previ/privilegiada cê entendeu só que hoje ela já moRREU ela já 

morreu e já foi pro CÉ::u já tá salva ela num tá mais aqui::: você 

entendeu? que nem o pastor falô hoje de manhã hoje agora já o caso de 

Jesus foi diferente cê entendeu? ele morreu mas ele num morreu 

assim:::... é é:: é espiritualmente ele morreu carnalmente mas ele continua 

vivo cê entendeu continua vivo operando milagres até hoje... e vai operá 
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[até (...) 

T: [que... como você sabe que Jesus continua vivo? 

E: porque:::... ele disse na palavra dele né ele falô ele/ele::: a partir do 

momento que ele morreu na cruz  cê entendeu... ele morreu na cruz e e 

/e/e::: e falô pro:: e falô pros apóstolo num é que ele i:::a cê entendeu ele 

ia aos braços do pai mas ele ia deixar o que? o espírito consolador que é o 

que? é o espírito santo é uma trindade existe o PAi:: o filho e o espírito 

santo... só que não é três deuses esses três são o mesmo você entendeu? é 

assim 

T: e é:::... é::... então a gente falô da Deus é Amor né? 

E: uhn 

T: você acha que tem outras religiõ::es que::: podem buscá a Deus de fato 

e/e de verdade? 

E: eu acho que sim... Deus num é/pra/é... é essa tal religião essa tal igreja 

tipo assim busca ((barulho perto)) - - ixe - - busca Deus busca Jesus de 

fato e de verda::de prega a verdade prega ali a palavra de DE::us cê ta ali 

tá:: tá buscando Deus... ali tá ali tá Jesus cê entendeu... ele tá... ele tá te 

falando coisas que... coisas sobre o o espírito cê entendeu?  agora a/a 

partir do momento e que a pessoa tá num lugar tipo assim pregano o que 

ELA acha o que ELA pensa aí creio eu que num/num é uma coisa assim 

muito de Deus cê entendeu... por que? porque ela vai tá fazend/pregando 

o que ELA acha 

T: e tem alguma religião que você acha que:::... que prega o que eles 

acham? não a [BÍ::blia a verDAde a palavra de Deus  

E: [ah eu ah... eXISte tipo assim vão dá o exemplo de centro de macumba 

ali num/num mostra que tá na palavra de Deu cê entendeu... é totalmente 

ao contrário cê entendeu 

T: você já foi em algum centro de macumba? 

E: ah:: eu tinha... já tive tia assim quem já foi mãe de san::to cê 

entendeu... e hoje já/ela já é falecida entendeu só que ela já... já participô 

disso daí 

T: e...é com quem que cê mora? 
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E: eu moro com meu ir::mão e com minha cunhada por enquanto 

T: cê falou pra mim que sua mãe faleceu não é? 

E: faleceu faleceu minha mãe e meu pai  

T: e quando que eles faleceram? 

E: a minha mãe morreu no ano dois mil cê entendeu e meu pai ele morreu 

no ano::: em noventa e cinco mil novecentos e noventa e cinco 

T: como que eles morreram? 

E: o meu pai ele bebia muito  cê entendeu o meu pai... até que ele bebeu 

bebeu bebeu até que até que o que... até que um dia deu uma doença lá::... 

trombose na perna dele num sei... até que ele teve que amputá a perna  cê 

entendeu só pra/só que ele num re/ até hoje eu num num sei por causo 

que num quiseram me falá mas eu sei mais ou menos assim entendeu? até 

que amputaro a perna dele ele num resistiu cê entendeu... a amputação e 

deu uma parada cardíaca e ele morreu  cê entendeu... ele bebia muito... 

bebia 

T: e a sua mãe? 

E: a minha mãe já faleceu de CÂN::cer... minha mãe já morreu assim::... 

nem/ninguém sabia    cê entendeu... tipo assim num... num... ela começô 

se/tipo assim acho que deu deu em três/(  ) sabe e foi se alastrano cê 

entendeu... acho que deu na cabeça depois desceu pra baxo cê entendeu... 

primeiro afetou assim a/a:: a cabeça entendeu? só que ela num ficô 

assim::: desequiliBRAda cê entendeu... ficô uma pessoa normal só que o 

que que aconteceu afetô as vista dela cê entendeu tipo assim o olho dela 

começô a a... fica/entortá.. ficá meio vesguinha cê entendeu até que... só 

que nós achamo que era coisa normal até que... até que ela foi no/no 

médico entendeu...no oftalmologi::sta só que o o oftalmo falô que isso é 

coisa/num é coisa de assim... de VIsta é coisa de cérebro mesmo até que 

ela foi no médico descobriu entendeu... que tinha... deu essa doença até 

que... da cabeça passô pro... pro pulmão cê entendeu até que... até que 

afetô os pulmão... fez vária/tirô bastante líquido do pulmã:::o depois 

passô se eu num... se eu num me engano pro abdo::me  cê entendeu até 

que foi se alastrano até que ela num resistiu e faleceu 
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T: e de irmão é só você e seu irmão? 

E: tinha mais um que faleceu tamém  

T: ah tinha mais um 

E: é o mais novinho... [faleceu  

T: ele era mais novo que você? 

E: é:: é cinco anos de diferença mais novo... hoje é/hoje era pra ele tá com 

uns/com uns quatorze ano mais ou menos cê entendeu... ele faleceu  ele 

tinha cinco anos cê entendeu... ele já nasceu muito fraqui::nho cê 

entendeu ele... ele  tinha assim muito assim pneumoni:::a cê entendeu 

ele/ele faleceu de peneumonia ele cê entendeu 

T: quando voCÊ tinha cinco anos ou ele tinha cinco anos? 

E: e/ele morreu com cinco anos... eu tinha uns deiz anos mais ou menos... 

deiz nove anos...  

T: então agora é você seu irmão e sua cunhada 

E: eu meu irmão e minha cunhada... por enquanto né? 

T: por enquanto né ((risos)) 

E: é::: 

T: cê pretende se casá quando? 

E: assim que eu ficá de maior assim que eu fizé dezoito eu vou casá cê 

entendeu 

T: vai casá... aí ela/cês vão morá (  ) 

E: é a gente tá construindo lá cê num viu lá quando você foi lá? 

T: é eu vi que tinha construindo sim 

E: é a gente tá construindo lá/lá no fundo a casa 

T: ahan... nossa legal... muito legal... e... é:::... é:: deixa eu te perguntá... é 

você já trabalhou em alguma outra coisa fora da ótica? 

E: bom eu sempre trabalhei lá mas assim já trabalhei em bastante coisa  

cê entendeu... tipo assim é::: tipo assim... servente de pedreiro::: já ajudei 

cê entendeu... já trabalhei tamém cum... numa lojinha de ventilador cê 

entendeu... e na ótica mas trabalho trabalho mesmo só na ótica cê 

entende... e já vai fazê QUAtro ano que eu tô ali eu entrei lá cum quatorze 

ano... e tô até hoje 
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T: e que que cê pensa do trabalho... pro homem e que que cê pensa do 

trabalho pra mulher? cê me falô que sua namorada trabalha também que 

que (incentiva) ela trabalhá? 

E: ah eu acho:: que... eu acho que tem que trabalhá mesmo cê entendeu 

porque pro nosso sustento né o trabalho cê nóis quisé tê alguma coisa tem 

que trabalhá cê entendeu... porque se a gente ficá em casa nada vai caí do 

céu não entendeu... que nem Deus ele  deu capacidade pra gnte trabalha 

pra que pra gente se sustentá  cê entendeu então eu acho que o trabalho o 

que::... trabalho é uma coisa normal tipo assim é uma obrigaÇÃO né é 

uma responsabilidade que:: que tem que tê pra todo mundo cê entendeu? 

todo mundo tem que tê essa responsabilidade 

T: homem e mulher? 

E: é homem e mulher 

T: você falou que cês tão construindo né? quem que tá comprando as 

coisas? 

E: eu 

T: você? 

E: é 

T: é? 

E: eu  e ela né 

T: você e ela [você  

E: [é só que é mais eu 

T: ou você e ela? 

E: os dois entendeu... os dois ajudando 

T: por que que é mais você? 

E: porque eu ganho mais né cê entendeu 

T: ahan... então cada um ajuda um pouquinho com proporcional ao que 

cada um ganha? 

E: com tudo ((riso)) a gente tá ajudando com tudo você entendeu ... tudo 

que passa assim tudo que passa na/na na nossa mão a gente o que... a 

gente separa o nosso dízimo e::: é lógico assim que... a gente tem as 

nossas coisas que a gente tem que comprá entendeu mais a maioria a 
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maioria a maior parte assim a gente tá invistindo na casa... no material 

pedrero assim entendeu 

T: ela também? 

E: ela também 

T: cês tão construindo juntos? 

E: uhun 

T: cê acha que a responsabilida::de de construí uma casa sustentá a ca::as 

cuidá dos é.. comprá as coisas pro fi::lho... tem q/é de quem? é do homem 

da mulher? 

E: bom que nem eu falei pra você acabô aquele tempo de Romeu e Julieta 

né só o homem trabalhar e a mulher ficá em casa... é lógico tipo assim 

que nem antes o homem ia trabalhá e a mulher a mulher era/era dona de 

casa né cuidava dos fi::lhos fazia o almo::ço limpava a ca::sa lavava 

roupa passava... cê entendeu... só que an/antes a função da mulher era só 

isso cê entendeu... agora no tempo de hoje num tem mais como fazê 

isso... cê entendeu porque antes assim eu/eu penso eu que o pessoal 

ganhava até um poquinho melhor né pra podê sustentá a mulher em casa 

sem trabalhá mais os filhos.. agora hoje já não né agora hoje já tem que 

os dois trabalhá tem que di/a/acho que hoje os dois tem que dividí as/a 

despesa assim como::: antigamente a mulher fazia tudo soZInha o homem 

só trabalhava fora agora hoje eu acho que os dois tem que trabalhá fora e 

os dois trabalhá em casa cê entendeu... tem que dividí fora e dentro de 

casa o serviço cê entendeu... eu penso assim 

T: tá.. .e quando surge um filho? 

E: como assim quando surge? 

T: como que vai fazê quem vai ficá com o fi::lho? se os dois trabalham 

fora 

E: que nem eu/aí aí::: num tem muito que di/é a é lógico que vai sê uma 

responsabilidade a mais né... com o filho... que nem no meu caso eu não 

penso em tê filho cê entendeu... mas tipo assim aquele que tem filho... 

tem CREches tem faMÍlia que pode deixá eu penso assim que isso... num 

vai evitá de que... de parar de trabalhar cê entendeu 
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T: eu entendi... você num pensa em ter filho? 

E: é eu num PEnso não 

T: e a sua namorada? 

E: ela eu num sei acho que ela tamém num pensa não 

T: cês nunca conversaram sobre isso?  

E: a gente conversa sim só que num... 

T: cês num pensam... cês pensam em nunca ter filhos ou num ter filhos 

agora? 

E: não num ter filho aGOra... mas mais pra frente tem que tê né? o casal 

tem que tê um filho 

T: o casal tem que ter um filho? 

E: bom assim eu penso assim ah... porque é uma família num é ver::dade? 

acho que um casal sem filhos... sei lá... é um casal cê entendeu mas acho 

que uma faMÍlia... uma família mesmo é um lugar que tem filho que tem 

bagunça  cê entendeu... acho que::: uma família é isso.. assim no meu 

pensar né 

T: é... é o seu pensar que eu quero saber 

E: uhn 

T: é::: e lá na sua casa? como que cês dividem? sua cunhada trabalha fora 

de casa? 

E: ela trabalha fora mas assim... ela acho que/se/seu num me engano eu 

acho que ela é diária sabe... ela num trabalha assim todos os dias 

T: e aí como que cês fazem pra lavar roupa arrumá ca::sa [passá  

E: [ela que lava  

T: ela que faz? 

E: ela que faz 

T: então tem que dividí mas... quem faz lá na sua casa é ela? 

E: bão/ma/mas tipo assim... geralmente as minha roupa é eu que la:::vo 

T: ah você lava suas roupas? 

E: é... eu que faço entendeu... mas tipo assim alimento é ela que faz... 

comida... limpa casa é e::la cê entendeu ... também num tenho tempo 

tamém pra ficá limpano cê entendeu... eu trabalho  durante a tarde inteira 
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a noite eu vô pra escola quando eu num vô pra escolha eu venho pra 

igreja  cê entendeu eu chego em casa já... tipo assim deiz e quaren::ta... 

quase onze hora da escola né... limpá a casa essa hora? num é verdade? aí 

ela que limpa 

T: e ela tem tempo? 

E: ela tem ela geralmente trabalha após o horário de almoço cê 

entendeu...e tamém tem o final de semana né que ela num trabalha de 

final de semana  

T: e:: é:::... ah os seus ir/o seu irmão e sua cunhada frequentam a igreja? 

E:  bom o meu irmão ele tá meio afastado meu irmão cê entendeu... mas 

ele já frequentou só que hoje ele tá meio afastadinho 

T: e que que cê acha disso? 

E: ruim né 

T: você chega a conversá com ele sobre isso? 

E: converso com ele sim... apesar que a gente num se fala muito por 

motivo de tempo cê entendeu... quando ele pega/quando ele trabalha num 

serviço meio puxa::do cê entendeu ele vai de amdrugada e chega só oito 

hora da noite cê entendeu... eu já levanto vou trabalhá chego em casa ele 

num tá em casa ainda cê entendeu ele tá trabalhando.. tomo meu banho 

vô pra escola ele che::ga aí quando eu chego da escola ele já tá dormindo 

cê entendeu... só que agente conversa assim às vezes disso... eu trago ele 

às vezes quando eu chamo ele ele vem... só que ele... 

T: a gente tava falando aquela hora dos jovens.. .você me contou o que 

você acha dos jovens hoje... e DEus que que ele acha dos jovens hoje? 

E: depende dos jovens né cê entendeu... tipo assim eu acho que tem uma 

diferença entendeu... que nem ti/vão dá um exemplo assim do seu noivo 

você é noiva num é? 

T: ahan 

E: você é noiva... noiva do/do seu noivo cê entendeu... a partir do a partir 

do momento que você trata que ele trata você bem::: que ele te dá carinho 

te dá amor:: atenção cê entendeu você vai tá gostando dele você num vai 

tá sentino bem com ele? 
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T: uhn uhn 

E: aí se ele tivesse tipo assim te maltraTAno num te dano aMOr num te 

dano caRInho você ia tá feliz assim com ele? 

T: não 

E: a mesma coisa é Deus cê entendeu? qual a diferença? por que o jovem 

tá aqui fora geralmente como eles num tá fazeno a vontade de Deus cum 

tudo as coisa de ruim quem eles faz que num agrada a Deus que eu te 

falei... DEus num tá se agradano com isso... agora a gente que tá na igreja 

fazeno a vontade DEle... evangeliZAno ganhando alma cê entendeu ele já 

se agrada com isso por que... porque::: é uma alma a mais que vai tá 

entrando no reino dele você entendeu? 

T e Deus faz alguma coisa pra essas pessoas que:: ele num tá feliz que 

num tão agradando a Deus? 

E: geralmente o:: o pessoal daqui de fora eles fala que::... que Deus 

casTI::ga num é verdade? só que Deus num faz nada disso na verdade 

quem que se castiga... é a própria pessoa cê entendeu... é a é a própria 

pessoa que se castiga que se amaldiçoa né por que porque ela num/no 

caminho de Deus  cê entendeu  

T: então e Deus? o que que Deus faz com a pessoa que num tá no 

caminho dele? 

E: nada  

T: nada? nada... cê acha que Deus não castiga? 

E: não ele num castiga... num castiga ninguém cê entendeu... é:::::: é 

nossos passo que vão levá a gente pra onde a gente deve ir.. que nem tipo 

assim se a pessoa conhecê ou não cê entendeu... se a pessoa não conhecê 

você pode tê certeza ela vai sabê pelo menos do amor dele ela não vai 

morrê sem sabê  

T: cê acha que ninguém morre sem tê... alguém tê chegado - - vê se é isso 

que cê tá querendo dizê- - ninguém morre sem alguém tê chegado pra ela 

e tê falado de Deus é isso? 

E: não... e/eu penso assim 

T: cê acha isso? 
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E: eu penso assim eu tenho quase cer::teza disso né... tenho  quase certeza 

T: então... o que que significa é temor a Deus? 

E: bom temor é resPEITO né... temor significa respeito com Deus cê 

entendeu... temor a Deus  é respeito respeito a que? a vontade dele a obra 

dele cê entendeu 

T: temor a Deus é respeitá Deus ou é tê medo de Deus? 

E: bão me/MEdo num é medo de Deus tipo assim... a gente aprendeu que 

temor é  o que é:: é um modo de respeito você entendeu? respeito com o 

que? com as coisas de Deus... que Deus ele fala "com Deus não se brinca 

nem se zomba" cê entendeu que nem o/o pastor tava falando aqui quarta 

feira na reunião você num tava aqui né? 

T: não 

E: ele falô que Deus é o seguinte... a partir do momento que:: tipo assim 

que a pesso::a conhece a ver::dade  cê entendeu... Deus tá sempre... ali a 

pessoa faz coisa errada a pessoa vem e pede perdão aí Deus perdoa ela... 

aí a pessoa sai e torna a fazê  e fica esse vai e volta cê entendeu.. a 

pesso/tipo assim Deus acaba enchendo o saco cê entendeu? a mesma 

coisa você por exemplo ou EU... não só você como eu... tipo assim eu 

falo pra minha noiva eu vou mudá eu vou mudá aí ela me  perdoa... então 

tá bão... aí eu vô e num mudo cê entendeu... sempre fazeno a mesma 

coisa ela sempre me perdoano... vai chegá uma hora que ela vai estorá 

que ela vai enchê o saco num vai? cê entendeu... por isso que Deus fala 

isso "com Deus não se brinca e nem se zomba" 

T: e quando Deus estora e enche o saco o que que ele faz? 

E: ah simplesmente vira as costas 

T: e que que ele faz quando vira as costas pra alguém? 

E: ti/tipo assim de/Deus dexa você fazê o que você qué.. que deus ele deu 

o livre:::: ar/é... livre arbítrio pra cada pessoa num sei se você já ouviu 

isso né... o que que é livre arbítrio assim é::: é livre e espontânea 

vontade.. .ele vai te mostrá o que que é bom e o que que é ruim cê 

entendeu você vai sabê... você vai sabê e tomá a decisão o caminho que 

você vai querê seguí... se você seguí o caminho dele com certeza você vai 
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sê feliz você vai se dá bem... mas se você seguí o caminho::: que é errado 

que não é dele você vai quebrá CAra:: cê entendeu a pessoa pode sê a 

pessoa pode sê bem sucedida o que/tipo assim bem sucedida que for cê 

entendeu a pessoa pode tá tipo assim... sê bem estudada a pessoa sê bem 

bem assim na vida finance:::ra  cê bem/mas com certeza a pessoa ela vai 

sê tipo assim infeliz em algum área da vida dela você entendeu? 

T: você acha que quando a pessoa segue a Deus ela é feliz em todas as 

áreas? 

E: em todas as áreas  cê entendeu num tô falando que servino a Deus num 

vai vim proBLEmas:: num vai vim dificulDAdes vai vim sim... só que 

qual que é a diferença tipo a gente que serve a Deus e aqueles que não 

servem a Deus? vem dificuldades pra todos vem né tipo assim os 

obstáculos pra todos.. qual que é a diferença? a GENte consegue 

ultrapassá a gente tem força pra que? pra supeRá as dificuldade as 

provação.. agora já a pesso::a a pessoa que num conhece a Deus com 

qualquer dificuldade já bate aquela depressão cê ((TÉRMINO LADO 2 

PRIMEIRA FITA)) 

T:  a gente tava falando dos jovens o que Deus achava dos jovens num 

era? era isso? 

E: é só que ficou mais/isso ficou mais pra trás né 

T: ficou mais pra trás ainda né? 

E: acho que é a diferença num era tipo assim que Deus pensava? 

T: é o que Deus pensava do jovem hoje né... e::: do jovem que tá na igreja 

e do jovem que não tá na igreja 

E: é 

T: e:: e aí cê tava me falANdo... né é:: aí cê me falô assim que Deus num 

pune que Deus simplesmente num...num... deixa essa pessoa de lado é 

isso? 

E: bom que nem::: que nem eu falei/falei que nem eu tava falano com 

você hoje não sei se você se lembra... o que/o que que tá escrito na 

bíblia... a bíblia tá escrito assim "vin::de a MIM todos que estais cansados  

sobrecarregados que EU vos aliviarei" cê entendeu que nem/que nem eu 
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falei pra você... que nem::: quando ele falô isso daí a gente tem que vim 

até ele não nós não ele vim até nóis cê entendeu porque ele num precisa 

de nós é nós que precisamos dele cê entendeu... então geralmente assim 

num é que ele vira as costas pra pessoa.. tipo assim a própria pessoa que 

escolhe o caminho que ela vai seguí... então cê entendeu que nem eu tô te 

dano o exemplo pra você ele coloca os dois caminhos o certo e o eRRAdo 

ele mostra pra voCÊ aí você vai seguí qual que você qué... o caminho que 

você querê... se você escolhê o cer::to você vai sê uma pessoa feLIz:: e tal 

agora se você fô escolhê escolhê um caminho eRRAdo um caminho que 

num é o caminho DEle com certeza você num vai sê feliz cê entendeu 

T: e o que que leva uma pessoa a escolhê o caminho cer::to ou o caminho 

errado?  

E: eu acho que a própria vontade cê entendeu... da pessoa você 

entendeu... que nem o exemplo a pessoa ela vem na igreja ela/e/ela::: ela 

ela passa a sabê tipo assim tudo aquilo que Jesus FEZ por nó:::s...  cê 

entendeu ...aquilo que/que Jesus qué fazê por nóis aquilo que tem pra... 

aquilo que ele qué dá pra nós quando ele volta que vai sê a nossa salvação 

cê entendeu... ele/ele passa tipo assim é passado tudo isso na igreja cê 

entendeu ... através do que? através da palavra dele cê entendeu através 

da bíbria. aí que a pessoa vai sabê aí que a pessoa vai escolhê o caminho 

cê entendeu aí que tá o caminho... é aí que Deus mostra o caminho pra 

pessoa cê entendeu... ali o o o:: pastor ele vai mostrá tudo ele vai lê tudo 

ele vai lê ele vai falá o que Deus tem e o que Deus num tem pra fazê  cê 

entendeu ele vai dá o exemplo aquilo que você tem.. tipo assim a favor 

aqui dentro e aquilo que você tem a favor aqui fora cê entendeu... ele vai 

dá o exemplo de tudo... o caminho certo e o errado 

T: aqui tem dois pastores né? 

E: tem geralmente é um titular::: e um auxiliar:::  

T: qual que é o titular e qual que é o auxiliar? 

E: aquele... o pastor Marcos aquele que fez a reunião de manhã hoje 

T: ele é o titular e  esse o auxiliar 

E: é 
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T: ahan tá... então vamo.. vamo conversá um poQUInho sobre o grupo de 

jovens que eu queria:: perguntá algumas coisas né... é:: quem a pessoa 

que fal/que coordenô ele é um obreiro 

E: uhn uhn obreiro  

T: e ele tem vinte e oito anos 

E: eu num sei nem a idade dele é mais ou menos isso aí 

T: tá... e vocês que ficavam ali:: é::: colocando a mão na cabeça das 

pesso::as tal... vocês são o QUE? o que que você (...) 

E: bão que nem a/a gente vai sê levantado a obrero também cê entendeu... 

a gente vai sê consagrado a um obreiro tamém um poquinho mais pra 

frente você entendeu? tipo assim::: o que dá tipo assim liberdade pra 

gente::... impô a mão no alto da cabeça das pessoas e liber::tá rancá 

aquele mal dele/da/da pessoa que você viu lá que existe o mal cê 

entendeu... que nem eu falei pra você tem pessoas que não acredi::ta cê 

entendeu... mas aí o que provoca o que angú::stia depressã::o o que 

provoca geralmente doen::ça que o médico num descobre as causas é::: 

aqueles espíritos ali cê entendeu... num é que a gente chama o demônio 

entendeu... apenas a genteu/usa o nome de Jesus pra que/pra gente rancá 

aquele demônio aquel/rancá aquele demônio da vida da pessoa  cê 

entendeu... a gent efaz aquela oração pra que? pra libertá aqueles jovens 

através do que do nome de Jesus... você entendeu... é feita essa oração 

pelas pessoas 

T: e por que que alguns fazem essa oração e outros não? como que é isso? 

E: cê entendeu... porque tipo assim que nem como:::/tipo assim quem usa 

a gente é deus pra fazê aquela oração cê entendeu porque a briga::: tipo 

assim essa oração é uma/é/é é uma coisa muito espiritual cê entendeu o 

que dá liberdade pra gente fazê essa oração é o que? o nosso batismo no 

espírito santo cê entendeu 

T: cê é batizado? 

E: é sô  

T: e só depois de batizado é que posso/que pode fazê isso? 

E: bom num é questão que pode cê entendeu... na verdade só... tipo assim 
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só os obrero que geralmente ora.. assim nas pessoas mas a gente também 

vai sê... a gente tamém como vai sê levantado a obrero a gente tamém faz 

esse tipo de oração... pelas pessoas cê entendeu 

T:  e a:: e assim você foi batizado quando?  

E: no ano:: passado... no ano retrasado... faz um ano e três meses:: que eu 

fui batizado 

T: e a quantos tempo você participa do grupo de ora/do grupo de jovens 

hoje como::: é:: colocando a mão nas cabeças e fazendo a oração (...) 

E: mais ou menos uns dois meses mais ou menos 

T: dois meses... 

E: é 

T: e como que cê começô? 

E: ah tipo assim cum a ordem do pastor cê entendeu... porque como a 

gente vai sê levantado a oBREro a gen/a gente já é um OBREro cê 

entendeu... a gente só num é um obrero assim ainda tipo assim um obrero 

assim... de unifor:::me cê entendeu um obrero que... a gente num é um 

oBREIro ainda mas a gente é quase um obrero... a gen/aía gente tá tipo 

assim se preparando... você entendeu pra sê um obreiro 

T: e como que foi essa ordem do pastor? ele chegô pra você e falou (...) 

E: é feito o tipo de uma entrevista cê entendeu... ele per:::gunta se você (    

) batizado pelo espírito san::to cê entendeu. se a gente tem interesse de 

fazê a obra de Deus que é ganhá almas.. que é fazê oração pelas 

pesso:::as... fazê oração pelas pessoas num é só chegá não... tipo assim tá 

em casa à no:::ite falá assim tipo assim Deus abençoa essas pesso::as 

abençoa o po::vo cê entendeu... abençoa as pessoas que vai na igreja as 

que num va::i cê entendeu... abençoa aquela pessoa que eu levei hoje faz 

ela permanece fir::me cê entendeu é essa a oração cê entendeu... essa é a 

obra/tipo assim isso que é a obra de Deus num é cê chegá pô a mão na 

pessoa cê entendeu.. e... cê entendeu... tipo assim a obra de deus é isso e 

que nem você perguntou como que o pastor::  tipo assim::: falô pra  gente 

colocá a mão na/nas pesso::as cê entendeu... foi assim ele perguntô pra 

gente se a gente realmente era batizado no espírito santo cê entendeu... e a 
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partir daí ele falô que a gente poderia... orá pelas pessoas cê entendeu? 

T: entendi... e e e::: é... tinha algumas pessoas de camiseta bran:::ca e 

algumas de camiseta amarela... tem diferença? 

E: branca e amarela? 

T: é... por exemplo o.. o obreiro que tava coordenando o grupo de jovens 

ele tava com uma camiseta  amaREla  

E: sim 

T: né::... e tem umas outras que tão com uma camiseta bran::ca escrito 

acho que::... evangeli/evangeliza[çã::o...  

E: [ah sim... bom 

T: [fui batiz/fui ungido pra (...) 

E: ahn sim 

T: tem alguma diferen::ça? 

E: num tem diferença é como um unifor::me cê entendeu é apenas  tipo 

assim... uma camiseta T: mas quem usa essa camiseta são os obreiros? 

E: os evangelistas e os obreiros cê entendeu? 

T: ahan... você é evangelista? 

E: eu sô do grupo de jovens existe grupo... tipo assim existe grupo de 

obre::iros grupo de evangelis::tas que é tipo assim mais senho::ras... 

senho:::r cê entendeu e/e o grupo de jovem que é só jovem cê entendeu? 

T: mas hoje tinha bastante jovens com essa outra camiseta bran::ca 

E: esses jovens que eram tipo assim... do grupo de evangelização 

T: eles SÃo do grupo de evangelização 

E: é 

T:  você falou de senhoras mas eles também são 

E: eles era né... que nem eu ERa de um grupo de ev/de um grupo de 

evangelização cê entendeu... só que aí a gente passou tudo pro grupo de 

jovens cê entendeu.... a gente resolveu assim ficá... nós que é jovem ficá 

no grupo jovem e evangelistas mais assim pra senho::ra senho::r tal cê 

entendeu? 

T: tá... é::: e... e assim tem alguém que participa da igreja e que nunca 

tenha é:: manifes/o demônio tenha manifestado nessa pessoa? 
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E: como assim? 

T: porque esse que... que acontece::u é manifestação num é? que vocês 

oram em nome de Jesus pra que o demônio saia 

E: é 

T: né.. .todo mundo que entra na igreja aconte::ce isso ou não 

E: não geralmente tem pessoas que vêm cê entendeu que nem... que nem 

tipo assim a/a a:: a linha de de de espíritos assim malignos tem o espírito 

possessor:: e tem o espírito que eu não lembro o nome cê entendeu... a/a 

tipo assim aquele espírito que possui a pessoa que tá na pessoa MESmo 

cê entendeu tá::... tipo assim dentro da pessoa mesmo provocando 

doen::ça na pessoa mesmo... existe aquela linha de espírito que/que tá 

assim nos caminhos cê entendeu.. tudo que ela faz num dá certo coloca 

desunião em ca:::sa você entendeu... tipo assim existe cer/certos tipos de 

pessoa que num manifesta na igreja mas já tem certos tipo de pessoas que 

já manifesta cê entendeu assim com espírito  

T: e as que não manifestam é por que?  

E: oi? 

T: por que que tem pessoas que não manifestam na igre::ja é porque o 

demônio tá possuindo ela inteira? é isso ou não? 

E: não é mais ou menos assim quan/ti/ti/um exemplo tipo assim que nem 

você crê assim em macumba cê acredita nessas coisa? 

T: oi? 

E: você acredita assim em trabalho de macum::ba bruxaria essas coisas? 

T: eu? 

E: você 

T: como/como pessoa? 

E: é 

T: não 

E: num acredita? mas existe... cê entendeu 

T: ((risos)) mas você me perguntou 

E: não eu perguntei... eu sei cada um tem sua opinião assim como eu 

tenho a minha você tamém tem a sua que nem tipo assim... a pessoa 
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acreditan::do ou não que nem no caso assim tipo assim você crê que 

existe Deus num crê? 

T: creio 

E: que existe Deus.. você crê... da mesma forma que existe Deus existe 

tamém o demônio... existe tamém o diabo  cê entendeu... e tipo assim que 

nem eu tava falando pra você de trabalho de macumba geralmente as 

pessoas faz o trabalho pra que? pra acabá com a vida da outra pessoa pra 

destruí a vida de outra pessoa  cê entendeu? e como que é feito esse tipo 

de trabalho... é oferecendo coisas pra que... pra esses espíritos  cê 

entendeu... tipo assim que nem a galinha pre::ta essas coisas assim... cê 

sabe mais ou menos né... essas coisera mas o que mas o que que 

acontece? o/o demônio num vai vim pegá a galinha e levá embora você 

entendeu? o que que ele qué vê? ele qué vê tipo assim a pessoa servindo 

ele você entendeu... e a pessoa servindo ele que que ele vai fazê? ele vai 

fazê a vontade daquela pessoa pra que pra pessoa se voltá totalmente pra 

ele e a alma daquela pessoa vai sê o que? vai sê ganha dele... tipo assim 

essa pessoa não vai sê salva cê entendeu... e tipo assim essa pessoa 

fazendo um traBAlho p'ruma outra pessoa e se essa outra pessoa não tivé 

a proteção de Deus que que vai acontecê esse demônio que foi mandado 

vai vim na vida de tal pessoa que foi mandado e vai destruí a vida da 

pessoa cê entendeu colocando... que nem o exemplo da MInha faMÍlia... 

sabe por que que eu acredito nisso?  

T: ahn 

E: é o exemplo da minha família do lado do meu pai... TOdos TOdos 

assim desdo meu bisavô até o meu pai tipo assim:::: tiveram doenças 

assim doenças de perna cê entendeu... foi trabalho fEIto  cê entendeu... 

assim doenças de perna... cê vê meu pai morreu sem perna... aquela 

minha tia aquela minha tia que era macumbêra morreu::... também cum... 

doença de perna... a minha vó tamém tem doença de perna cê entendeu... 

tipo assim (...) 

T: isso era trabalho? 

E: por causo de um trabalho que vai passano de que de geração a 
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geração... e se eu num tivesse conhecido Jesus com certeza ia passá pra 

mim também cê entendeu... por que? porque o espírito num morre o 

espírito num envelhece 

T: então... esse tipo - -  p'reu entendê - - esse tipo de espírito é::: quando 

fazem o trabalho p'ruma pessoa e a pessoa vem na iGREja  e a pessoa... e 

alguém... um obREiro põe a mão na cabeça e ora em nome de Jesus ela 

manifesta esse espírito? 

E: geralmente sim  

T: geralmente sim 

E: mas tipo assim se a pessoa... assim que nem pra mim... alguém pode 

fazê o trabalho que fô pra mim nunca vai pegá ni mim por que? porque eu 

tenho a proteção de Deus você entendeu? num adianta a pessoa só vim na 

igreja a pessoa ela tem que tê o que... ela tem que tê a proteção de Deus  

cê entendeu? a pessoa tendo num vai pegá nela mas a pessoa num ten::do 

vino na igreja mas num tendo a proteção de Deus vai pegá o trabalho nela 

T: e o demônio por exemplo da pomba-gira? ele é um demônio mali::gno 

qual outro que cê falou? era [o mali:::gno(...) 

E: todos são... todos eles são cê entendeu 

T: cê falô que tinha três tipos num falô? mali::gno... 

E: não... eu eu eu falei do eu falei do do os três tipo assim de Deus.. pai 

filho e espírito santo a trindade que são um só cê entendeu mas cada um 

tipo assim trabalha no seu tempo... tipo assim antigamente - - daqui a 

pouco nós volta nesse assunto que nós tava --  tipo antigamente bem 

assim no início na época de que/na época de::... na época de... da E::va cê 

entendeu naquela época ali bem antiga mesmo já/já já era assim a 

manifestação de Deus cê entendeu Deus falava cos profe::ta cê entendeu.. 

aí já passou a época de Jesus... foi quando ele veio... ele nasceu cê 

entendeu... foi quando ele fez o ministério dele cê entendeu foi aquela 

época de Jesus... agora já é época de que? do espírito santo  cê entendeu 

HOje... hoje é o que é a manifesçã/a/a ma/hoje é a manifestação do que? 

do espírito santo cê entendeu agora... que nem eu falei pra você esses 

nome que::: o demônio tem é tudo nome dado por homem cê entendeu... 
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assim na macumba cê entendeu nome dado por homem cê entendeu... 

mas tipo assim cada linha de/cada linha de::.. de demô::nio ele::: ele tem 

tipo assim a sua função cê entendeu que nem cê falô tipo assim a/a:: a 

pomba-gira cê entendeu... que nem aquela jovem que manifestô sabe? 

T: ahan 

E: que nem aquela jovem lá por exemplo --vô dá o exemplo dela -- eu 

conheci é::/o namorado dela entendeu... morreu cum tiro jovem  e foi o 

seguinte ele tava na casa de::la ela ta valá tamém que aconteceu? entrô os 

cara lá... era envolvido -- ela ainda num vinha na igreja não cê entendeu... 

ela num vinha – entrô uns cara lá matô ele e deu um tiro nela acertô um 

tiro nela sabe aquela que manifestô agora no grupo de jovem? então ela 

levô um tiro só que assim no braço e o que... através disso daí que a gente 

vê a manifestação do demônio assim... geralmente a pomba-gira ela 

fica/ela trabalha na/nas prostituta cê entendeu...tipo assim é:: é ela que 

leva tipo assim um casal a tê relação tipo assim... um casal tipo assim... 

do mundo cê entendeu um casal que num é de Deus que num é da 

igreja...tipo assim a pessoa que tem::... que pratica relação sexual antes do 

casamen::to cê entendeu existe um demônio EXIste cê entendeu...existe 

um demônio que coloca esses desejos numa na outra apesar que a pessoa 

num conhece a verdade você entendeu... mas existe um demônio cê 

entendeu? 

T: tá... e os homossexuais? 

E: tamém existe cê entendeu... porque tipo assim geralmente o::: o:: é::: 

esse demônio chamado pomba-gira é que coloca tipo assim desejos de 

homens por por otro home::m cê entendeu mulher por uma otra mulher:: 

a mulher a se prostituí assim a prostituição cê entendeu? geralmente é 

esse tipo de demônio que faz a pessoa... tipo assim um rapa sê bichinha 

cê entendeu... é mais o/é:: é mais ou menos não é isso daí cê entendeu é 

esse tipo de demônio que leva... essa pessoa a ser o que é 

T: e o por que que cê me falou mesmo que:: é::: é a relação é só depois do 

casamento? 

E: bom que nem eu já falei pra você (...) 
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T: eu sei que cê já me falou deixa eu só retomá 

E: ahan... só retomá 

T: ahan 

E: que nem tipo assim que nem eu falei pra você... Deus ele::: por que 

que ele num se agrada do casamento antes ou melhor do/da relação sexual 

antes do casamento depois... que nem ele falô... ele falô assim que quando 

uma pessoa ela se casa ela se torna uma carne só cê entendeu... aí já num 

é pecado eu num sei explicá direito é mais ou menos assim que eu 

aprendi cê entendeu já num é pecado por que? porque já foi consaGRAdo 

ali perante a Deus essa pesoa se tornô uma só você entendeu? essa pessoa 

com a outra... agora quando a pessoa só namo::ra ou só fica e pratica a 

relação que que acontece já num é uma coisa de Deus por que porque a 

pessoa num é casa da e isso num num agrada a Deus 

T: e o que que pode tê num namoro que agrada a Deus? 

E: que que pode tê num/num:: namoro e num noivado que agrada a Deus? 

é isso que eu faço cê entendeu... o que? não fazê as vontades carnais  

T: uhn uhn 

E: cê entendeu 

T: e assim pode beijá? 

E: pode... beijá pode normal só num pode tê... num pode tê relação 

sexual... esas coisera de passá a mão  cê entendeu... fica se... cê entende 

né 

T: uhn uhn 

E: issaí/isso aí já... Deus já não se agrada com isso por que? porque a 

gente vai tá satisfazeno um desejo da/um desejo da nossa carne... mas tem 

beijo tamém que num agrada a Deus 

T: que beijo que num agrada a Deus? 

E: tipo aqueles bei::::jo sabe? mais assim mais (    )cê entendeu? tem 

beijo que né né... só chegá pode dá um beijo cê entendeu ... mas num 

pode sê aqueles beijo quen::te cê entendeu por que? porque a gente assim 

dá um daqueles beijo mais quente que que vai acontecê? o::u o rapaz ou a 

moça já vai ficá excitado e o que pode acontecê... aí a pessoa já... com 
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certeza vai... 

T: e  por que que::... cê falou agora pra mim é::: porque se tivé relação 

antes do casamento é::: a gente tá satisfazendo o desejo da nossa carne... e 

depois do casamen::to a gente não tá satisfazendo o desejo da nossa 

carne? 

E: tamém que nem eu falei pra você... que nem como Deus falô quando a 

gente casa a gente se torna uma carne só cê entendeu a gente se torna 

UMA pessoa só... só uma para com a outra você entendeu? por isso que 

num é pecado a gente vai tá sim:: se satisfazeno a vontade da carne cê 

entendeu... mas a gente vai tá casado cê entendeu... o importante é tá 

caSADO cê entendeu 

T: e assim a gente num pode nem satisfazê nenhum desejo? casado assim 

ou não casado? por exemplo é::: não só da relação sexual mas qualQUEr 

desejo é sempre:: ruim? por exemplo ter desejo de tomá sor::vete... é 

desejo da carne num é?  

E: uhn uhn 

T: porque num é meu/num é minha ALma num é meu espírito que tá 

tomando... é a minha car::ne  que qué tomá sorvete  

E: certo 

T: esse desejo pode satisfazê? 

E: po:::de... por que num é bem desejo é vonTAde né tipo assim é::: num 

é pecado tomá sorvete aí já/já é é uma coisa totalmente diferente da otra 

cê entendeu? por que tipo assim::: a gente tomando sorvete a gente vai tá 

o que? se alimentando... cê entendeu... agora a gente já o que? se 

masturbando tendo relação sexual a gente vai tá o que? satisfazendo o 

que? a nossa car::ne cê entendeu satisfazendo o que? a nossas própria a 

nossas própria assim vontade da nossa carne cê entendeu agora a gente se 

alimenta:::no fazeno uma coisa assim (...) 

T: mas se eu tô tomando sorvete nUM É pra me alimenTÁ... [eu tô 

tomando 

E: [é porque cê gosta né 

T: é porque eu gosto de sorvete  
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E: entendi 

T: senão eu podia comê:::: chuchu... num é? eu ia me alimentá 

E: uhn uhn  

T: mas eu vô lá e tomo sor::vete que é porque eu gosto 

E: sei 

T: qual a diferença entre tomá:: sorve:::te que:: que é pro/pra satisfazê um 

desejo mEU ou de repente saí pra dançá... ir numa boate que é pra 

satisfazê um desejo mEU ou tê uma relação antes de casá que é pra 

satisfazê um desejo mEU... que que cê vê de diferen::te nessas três 

situações que eu tô te colocando? 

E: não que nem a... que nem a respeito do sorVEte... da relação e de saí 

p'ruma boate? 

T: isso é 

E: bão eu acho o seguinte eu acho a gente tomano um sorve::te a gente 

num vai tá apenas tipo assim se/satisfazeno um/um:: desejo do meu 

coração mais sim se sustentano tamém cê entendeu? a gente vai tá  

assim... se sustentano cê entendeu... agora a gente aqui teno relação 

sexual a gente num vai tá/tipo assim... vai tá se/se sustentano  assim cê 

entendeu numa cer::ta parte mas... num sei te explicá como eu posso te 

explicá?... assim como::: que nem:::... eu sei lá... que ne mtipo assim a/a 

gen/vô dá é/vô dá exemplo de uma discoteca a gente entra numa 

discoteca a gente vai tá dançan:::do vai tá se divertindo sim... mas ali vai 

tê música e num vai/num agrada a Deus... num é a MÚsica que num 

agrada a Deus é a LEtra da música que num agrada a Deus você 

entendeu? ali a gente vai tá fazendo o que? vai tá fazendo uma co:::isa 

num/num é o fato da gente tá dançano a gente num dança aqui tamém? cê 

entendeu... a bíbria diz que Davi ele dança::va pra que só que pra 

glorificá a Deus e ele dançava até pelado cê entendeu pra que pra 
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glorificá a Deus cê entendeu... mas como cantava música que agradava a 

Deus... agora existe certos tipo de músicas que num agrada a Deus  

T: quais são as músicas que num agrada a Deus? 

E: música mundana cê entendeu? essas música  

T: cê sabe me dizê alguma por exemplo? 

E: ah:::... que nem Tigrã::o cê entendeu... cê você analisá essa música aí... 

existe coisa que:: assim tipo paSSÁ  cerol na mã:::o cê entendeu... existe 

coisa que:: [é palavrão 

T: [que que é passá cerol na mão? 

E: ah eu num sei te explicá que que é... 

T: eu queria sabê isso mas eu também num sei o que é ((risos)) 

E: ah num sei 

T: que que as pessoas dizem disso 

E: sei lá... agora eu num sei te falá também não  

T: num sabe? pode falá mesmo  num precisa ficá com vergonha se cê 

souber... eu quero mesmo é entender 

E: não... não.. deixa pra lá cê entendeu? que nem tipo assim::: existe 

músicas que na letra dela tipo assim num/num especifica realmente o 

sentido da paLAvra cê entendeu... aí tipo assim quando eu tô te falando 

uma coisa mas não tô falando aquela coisa?mas é tipo assim eu tô dano 

uma indireta daquela coisa? cê entendeu 

T: tá entendi então na boate tem música que num agrada a Deus... e 

afinal... eu posso í/na boate ou não? 

E: que... eu acho que não 

T: cê acha que não 

E: não 

T: ahan e você vai em onde... por exemplo quando cê quer sair com sua 

namora::da [com os amigos 

E: [vô no sho:::pping cê entendeu 

T: no shopping 

E: vô numa pizzari:::a numa sorveteri:::a vô numa pra:::ça vô num 

cine:::ma 

1419 

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

1425 

1426 

1427 

1428 
 



 263 

T: [cê vai com que fre(...) 

E: [vô numa fe:::sta 

T: cê vai quantas vezes assim nesses lugares?  

E: ah... ultimamente a gente num tá saindo muito ANtes a gente saía 

bastante que ne meu falei pra você como a gente tá querendo casá a gente 

num tá gas/podeno gastá muito cê entendeu? agora assim nós vai numa 

pra::ça toma um sorve::te toma um lan::che cê entendeu.. assim numa 

lanchonete cê entendeu aí assim:: saí que nem nós saíamos nós num sai 

mais não porque... nós tá economizando bastan::te né 

T: e::: é:::... ai eu acho que... xeu vê se tem mais alguma coisa que eu 

num perguntei... e de roupa? tem alguma roupa que não pode usá:::? que 

roupa que/...deve uma pessoa que vem na igreja deve usar? 

E: bom geralmente uma roupa que não esteja tipo assim chamando a 

atenção dos outros cê entendeu? cê entendeu ti/ti/tipo né pô um saiã:::::o 

cê entendeu? pode pô uma calça pode pô uma saia mas desde que num 

esteja tipo assim...atraente cê entendeu ...eu penso assim cê entendeu... 

porque tipo assim a pessoa mo:::/é mostrando o corpo dela assim cê 

entendeu acho que ela vai tá tipo assim:::... sei lá.. .tipo assim assediano 

uma outra pessoa cê entendeu eu acho que/eu acho não isso num é de 

Deus cê entendeu que::: tipo assim acontece isso cê entendeu a 

pessoa/uma moça entrá assim com uma tomara que ca:::ia cê entendeu 

aparecendo praticamente tu::do... uma miniSSAIA que que tá aconteceno 

ela tá se mostrano cê entendeu eu penso assim tipo assim a respeito de 

roupa... eu penso assim a pessoa usá uma cal::ça uma saia só que um 

poquinho mais comprida uma roupa adequada cê entendeu que não seja 

tão decotada e tão cur::ta 

T: ahan... saia quem usa é mulhER e o homem que roupa que o homem 

pode usá? 

E: o homem pode usá cal::ça bermu:::da cê entendeu... aí já aí na verdade 

nem eu sei tipo assim o tipo de roupa que homem usa e eu tipo assim que 

pode chamá atenção cê entendeu? na verdade eu num sei na verdade... eu 

sei que mulher tipo assim se usá uma roupinha mais decota::da uma saia 
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curta chama atenção de homem agora num sei tipo assim o tipo de roupa 

que homem usa que chama atenção de mulher  cê entendeu? mas eu acho 

que uma cal::ça uma camise::ta cê entendeu... creio eu que não  

T: tá... ô E. vamo voltá pr'aquele negócio que a gente tava faLANdo... 

então assim cê acha que todo mundo quando entra na igreja vai acontecê 

dum demônio quando um demônio manifesta ele sai (  ) é... ele sai... o 

demônio sai do corpo da pessoa é isso? [se eu entendi certo é isso 

E: [sai sai sai do corpo sai sai dos caminho 

T: isso sai dos caminho 

E: porque num fica nisso manifestado só no corpo manifestado dentro do 

corpo cê entendeu? ele fica tipo assim... pairando na casa entendeu? 

colocando... colocando destruiÇÃO BRIga miSÉRIA cê entendeu? 

T: então toda  pessoa que entra pra igreja ela... manifesta 

E: não num é TOda pessoa que nem eu falei pra você existe pessoas que 

chega manifestá chega manifestá com... com o demônio e existe pessoas 

que num chega  

T: que num chega elas num manifestam por que? porque o demônio num 

tava presente na vida de::las... por que (...) 

E: presente ele podia até tá só que tava assim tipo assim nos cami::nhos 

dela num tava assim totalmente assim volta::do na/na VIda dela mesmo 

tipo assim que nem quando eu dei o exemplo do trabalho de macumbaria 

que é feito na pessoa...quando é feito esse tipo de trabalho o demônio vai 

justamente pra que? pra arruiná... vai no propósito:: tipo assim pra destruí 

a pessoa vai direto pra pessoa  

T: mas o trabalho (de macumba quando a pessoa chega na igreja que o 

demônio manifesta)? ((passa uma moto)) 

E: sim... geralmente sim né... que eu saiba sim 

T: quando você chegou na igreja aconteceu manifestação em você? 

E: não comigo não 

T: com você nunca aconteceu? 

E: não 

T: e:::.. 
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E: a gente... tipo assim a gente chega na igre::ja existe o mal ali cê 

entendeu? existe uma força maligna só que como (essa luz dele) tá no 

caMInho cê entendeu ele saí cê entendeu só num há... só num existe 

manifestação  

T: entendi  

E: cê entendeu? 

T: entendi 

E: eu penso assim 

T: ahan... tá... bom eu acho que eu perguntei tudo que eu... queria sabê 

assim... tem mais alguma co::isa que cê qué me contá? que eu num 

perguntei que cê acha que (   ) me contá? 

E: xeu vê se tem mais alguma coisa... ah creio que não acho que num tem 

mais nada não 

T: tem alguma coisa que cê que me perguntá? a gente tocô aqui em vários 

assuntos tal pode tê surgido alguma dú::vida ou... sei lá (   ) 

E: não não não tem nada não  

T: não? 

E: tsc tsc sério tem não 

T: então é isso 
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ANEXO E 

 

Termo de Consentimento Informado 
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Termo de Consentimento Esclarecido 

 

 Meu nome é Tatiane Neme Campos, sou psicóloga vinculada ao 

Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e 

estou realizando uma pesquisa com jovens evangélicos. O objetivo deste estudo é 

compreender um pouco melhor a religião de vocês  e como vocês a vivenciam no 

dia-a-dia, principalmente as questões sobre namoro, estudo, trabalho, casamento, 

família e filhos. 

 Estou realizando entrevistas com algumas meninas e meninos que conheci em 

minhas experiências profissionais. Esses adolescentes que eu já conheço e tenho um 

maior contato estão me indicando seus amigos, irmãos, primos e namorados. Estou 

também entrando em contato com alguns pastores e fazendo o convite aos 

adolescentes através das Igrejas. Foi através de uma dessas formas que eu cheguei 

até você e gostaria da sua participação para poder fazer o meu trabalho. 

 Antes de aceitar participar você precisa saber que: 

1)  Você será entrevistado e responderá a questões em que você falará sobre si 

mesmo, sobre sua fé, sobre trabalho, sobre sair, paquerar, namorar e casar. 

2)  Você deve se sentir à vontade para participar ou não da entrevista 

3)  A  nossa conversa será gravada. 

4)  Tudo  o que você contar para mim durante a entrevista será mantido em sigilo 

(segredo) e utilizado apenas para este estudo. 

5)  Não será anotado o seu nome,  nem o seu endereço ou quaisquer outras 

informações que possam identificá-lo. 

6)  Você deve ficar muito à vontade para responder ou não a qualquer pergunta. Se 

considerar que alguma questão não lhe deixa à vontade ou invade sua privacidade 

deve sentir-se à vontade para não responder. 

7)  Não há nenhum risco psicológico, invasivo e significativo em participar do 

estudo. 

8)  Você deve sentir-se livre para desistir da participação em qualquer momento da 

entrevista 
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9)  Você não deve sentir-se obrigado a participar do estudo sob qualquer tipo de 

pressão. Você participará apenas se você quiser. 

Caso haja necessidade de alguma orientação a respeito de serviços de saúde, 

atendimentos psicoterápicos e afins, o encaminhamento será realizado por mim. 

Após  esta nossa entrevista, serão realizadas palestras e/ou oficinas em 

alguma instituição aqui do bairro, como por exemplo o Centro Comunitário. Os 

temas destas palestras/oficinas serão aqueles percebidos através de todas as 

conversas que eu tive com os adolescentes como os mais conflitantes e/ou 

prejudiciais à saúde de vocês. A participação nesse encontro será aberta à 

comunidade aqui do bairro. Pretende-se, assim, contribuir com um espaço aberto aos 

jovens que propicie qualidade de vida à vocês. 

 

Caso sinta necessidade de conversar mais sobre o assunto pode me 

procurar no NEPDA – sala 27 – Bloco E – Departamento de Psicologia - 

USP: 602-3724. 

 

 O NEPDA é o Núcleo de Estudos para Prevenção do uso indevido 

de Drogas e DST/Aids do Departamento de Psicologia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, ao qual eu sou 

vinculada.  
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Considerando as questões acima: 

Eu, _____________________________ responsável por ______________________ 

autorizo a participação do mesmo neste estudo, sendo que o meu consentimento é 

inteiramente voluntário e sei que ele está livre para em qualquer momento desistir da 

participação, sem nenhum prejuízo para ele. Este termo foi lido por mim, pelo 

adolescente e pela pesquisadora, tendo tido a oportunidade de esclarecer quaisquer 

dúvidas. 

Assinatura:__________________________________ 

Data: 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________________ 

 

 

 

 

Considerando as questões acima: 

Eu, _____________________________ aceito participar deste estudo, sendo que a 

minha participação é inteiramente voluntária e estou livre para em qualquer momento 

desistir da participação, sem nenhum prejuízo para mim. Este termo foi lido por mim, ou 

pela pesquisadora, tendo tido a oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas. 

Assinatura:__________________________________ 

Data: 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________________________ 

 

 
 



 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 

 

Normas de Transcrição de Entrevista 

(Pretti, 1993) 
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NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 
 
 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras 
ou segmentos 

(  ) Do nível de renda...   (  ) 
nível de renda nominal.... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado 
(com o gravador) 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou 

timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maíscula Porque as pessoas reTÊM 
moeda 

Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r) 

:: podendo aumentar 
para :::: ou mais 

Ao emprestarem os... 
éh::: ... o dinheiro 

Silabação - Por motivo de tran-sa-ção 

Interrogação ? E o banco... Central... 
certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três 
razões... que fazem com 
que se retenha moeda... 

existe uma retenção 
Comentários descritivos 

do transcritor 
((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram 
a seqüência temática da 

exposição, desvio temático 

- -      - - ... a demanda de moeda - 
- vamos dar essa notação 
- - demanda de moeda por 

motivo 
Superposição, 

simultaneidade de vozes [ligando as linhas 
A. na [ casa da sua irmã 

B. [sexta- feira? 

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida 
em determinado ponto. 
Não no seu início, por 

exemplo. 

(...) (...) nós vimos que 
existem... 

Citações literais ou leituras 
de textos, durante a 

gravação 

“    “ Pedro Lima... ah escreve 
na ocasião... “O cinema 

falado em língua 
estrangeira não precisa de 
nenhuma baRReira entre 

nós”... 
 
 
 
 

Observações: 
 

1.  Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc.) 
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2. Fáticos ah, èh, eh, ahn, ehn, uhn, ta (não por está: ta? Você está brava?) 
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4. Números: por extenso 
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 
6. Não se anota o cadenciamento da frase. 
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: Oh:::... (alongamento e pausa) 
8.  Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-

vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer 
tipo de pausa, conforme referido na Introdução. 

 
 
 


