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Introdução

As ciências humanas têm como objeto uma realidade sempre 
construída, nunca imóvel nas suas heranças culturais, nas múl-
tiplas formas de sociabilidade a que homens e mulheres estão 
sujeitos. Nessa construção apela-se, sobretudo, para operações 
de nomeação da realidade, que são sempre históricas, efêmeras, 
contrárias à ilusão de congelar o tempo. Assim, as identidades são 
vistas como construções, como projetos, cujo percurso temporal 
trai o sonho da impressão de um sinete indestrutível de seus agen-
tes. Não existe projeto de nomeação da realidade imune à diacro-
nia, esta sempre disposta a mostrar que a fixidez voluntarista está 
contraposta ao decurso temporal, às transformações históricas. 

As identidades religiosas não fogem a essa fluidez históri-
ca, contraposta à fixidez ilusória dos projetos identitários. Essa 
dualidade entre projetos redutores da realidade e transformação 
histórica é particularmente visível no mundo contemporâneo 
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caracterizado pela simultaneidade das informações e pela dilui-
ção de fronteiras dos projetos identitários. Particularmente no 
Ocidente, marcado por uma acentuada marcha do pluralismo 
religioso, fica evidente, em nossos dias, a multiplicação das possi-
bilidades de interpelação religiosa e de arranjos pessoais, capazes 
de aprofundarem o subjetivismo religioso proposto por Dumont 
(1983), ou a “religiosité flottante” proposta por Champion (1993). 
Esses processos anulatórios dos projetos de identidades religiosas 
fixas, talvez sejam a acentuação contemporânea de uma realidade 
de longa duração, a catalisação das oposições que marcaram os 
discursos (particularmente dos monoteísmos abraâmicos) da sal-
vação, da eleição, da profecia alçada à religião, contra a presença 
dos não seduzidos ou convertidos. Esse foi um processo que, no 
Ocidente, opôs a identidade, tanto embasada na lógica formal, 
como princípio de captação da realidade e de criação do conheci-
mento, quanto o projeto da cristandade medieval, oposto à mul-
tiplicidade de vivências da fé, que, para muito além da reforma 
protestante, contradiziam o projeto de uma igreja completamente 
hegemônica, na qual suas normas canônicas se impusessem como 
normas sociais (Ginzburg, 1987, 1977; Sell; Brüseke, 2006).

A chegada do projeto de cristandade ao Brasil e a implantação 
do antigo sistema colonial acentuaram as coordenadas da oposi-
ção, já existente na Europa, entre a fixidez do projeto identitá-
rio católico e uma realidade sociocultural marcadamente plural. 
Particularmente à Península Ibérica, Gilberto Freyre mostrava a 
contradição entre o projeto de cristandade e a multiplicidade de 
significados partilhados, acentuada com a expansão africana e a 
convivência com negros, judeus, mouros, ciganos. As vivências 
culturais chegavam às características fenotípicas, marcando a 
mestiçagem como realidade física e cultural (Freyre, 2007). Parti-
cularmente, referindo-se à América Hispânica, Canclini ressalta 
o que chama de hibridização, como fenômeno capaz de gerar uma 
“mestiçagem interclassista”, responsável por “formações híbri-
das em todos os estratos sociais” (Canclini, 1992, p.71). Igual-
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mente em relação à América Hispânica, Todorov mostra que as 
noções de identidades estáveis opõem-se a um eu historicamente 
formado de maneira relacional, impossível de ser compreendido 
sem a recorrência aos universos simbólicos e axiológicos, capazes 
de levar à superação da pura e simples alteridade (Todorov, 1982).

Desfazendo o essencialismo da ideia de identidade, os estu-
dos de Bourdieu vão claramente ao encontro de uma construção, 
de um projeto identitário, integrado às operações de nomeação 
da realidade que marcam a divisão “legítima” do mundo social. 
Referindo-se à construção social de fronteiras geográficas ou 
socioculturais, refere-se Bourdieu: 

Ninguém sustentaria hoje a existência de critérios capazes de 
fundar classificações “naturais”, em regiões “naturais” separadas 
por fronteiras “naturais”. A fronteira nada mais é que o produto 
de uma divisão à qual se atribuirá maior ou menor fundamento 
na “realidade” [...] Mas isso não é tudo: neste caso, a “realidade” 
é social de alto a baixo, e mesmo as classificações mais “naturais” 
apoiam-se em traços que não têm nada de natural, sendo, em ampla 
medida, o produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um 
estado anterior da relação de forças no campo das lutas pela delimi-
tação legítima. (Bourdieu, 1996, p.109-110, grifos nossos)

Da mesma forma Berger e Luckmann defendem que a rea-
lidade humana só pode ser compreendida atendo-nos ao ca-
ráter histórico com que foi construída. Isto quer se pense no 
que aparece como dado “objetivo”, quer se pense no mundo 
simbólico. Assim, as identidades como criações, deveriam ser 
compreendidas enquanto construções sociais, humanas antes 
de tudo. Referindo-se ao objeto humano da sociologia e suas 
interações com a história e a filosofia, Berger e Luckmann jus-
tificam: “Este objeto é a sociedade como parte de um mundo 
humano, feito pelos homens, habitado por homens e, por sua 
vez, fazendo os homens, em um contínuo processo histórico” 
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(Berger e Luck mann, 2011, p.239). Assim, referendam a con-
cepção de Bourdieu sobre o caráter, a um só tempo, estruturante 
e estruturado dos sistemas simbólicos. Neste sentido, as identi-
dades, tomadas como sistemas simbólicos integram o projeto de 
estabelecer uma verdadeira ordem gnoseológica. Ou, em outras 
palavras, uma forma que se quer “legítima” de percepção e clas-
sificação do mundo (Bourdieu, 2001, p.9), a qual deve ceder 
lugar à reflexão histórico-sociológica. 

Neste texto, vamos privilegiar a religião como discurso que 
tenta instituir projetos de identificação com a realidade nacional. 
Para isso escolhemos três projetos, três narrativas de instituição 
de uma identidade religiosa no Brasil: o projeto católico, o um-
bandista e o pentecostal. São discursos claramente enfáticos, não 
só na sua tentativa de qualificar a identidade do referente Brasil 
a partir do viés religioso, mas, igualmente, na tentativa de “ler” a 
história nacional sob um viés providencialista, capaz de endossar 
e tornar legítimo o esforço identitário. 

O projeto de um Brasil católico: a hierarquia 
eclesiástica da primeira metade do século XX 
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Gráfico 1: Distribuição religiosa da população brasileira desde 1872
Fonte: IBGE.
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O projeto de uma identidade católica para o Brasil foi enor-
memente facilitado pela unanimidade religiosa existente até a 
primeira metade do século XX. O primeiro recenseamento feito 
no Brasil, em 1872, indicava essa situação de extrema comodi-
dade no campo religioso, expressa em 99,7% da população brasi-
leira dizendo-se católica. Desde a criação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 1936, essa unanimidade 
vai sofrendo a investida de outros agentes no campo religioso 
brasileiro, chegando os católicos a 89,9% da população em 1980, 
número que despenca aceleradamente nas duas décadas seguin-
tes, chegando a 64,6% no censo de 2010 (IBGE, s.d.). 

A primeira metade do século XX não deixa dúvidas de que 
a população brasileira, embora majoritariamente católica, co-
meçava a acentuar a diversificação religiosa. Escolhemos justa-
mente esse lapso temporal para enfocarmos o projeto católico de 
investida contra o processo de diversificação religiosa em curso, 
tentando aprofundar a ideia de uma “essência” católica para 
o Brasil. Nosso corpus para este estudo centra-se, sobretudo, 
na documentação da hierarquia e laicato da Igreja Católica no 
período. Em muitos desses documentos vamos encontrar uma 
ideia que se repete: a da linearidade que unia o Brasil a Portugal 
através da fé católica. Um desses documentos é a “Carta Pastoral 
Coletiva de 1922”, publicada por ocasião do centenário da inde-
pendência brasileira. Os bispos liam o descobrimento do Brasil 
como uma etapa do esforço lusitano em dilatar a cristandade, em 
uma conjuntura hostil a esta e que culminaria na reforma protes-
tante do século XVI. O Brasil surgia como baluarte da investida 
da Igreja Católica contra seus inimigos, tentando dilatar a igreja 
militante, através da conversão do gentio. A América Lusita-
na aparecia para a história através da primeira missa, portanto, 
através do sacrifício eucarístico, capaz de trazer o próprio Cristo 
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em corpo, sangue, alma e divindade, “integrum Christum”2 para 
a “Terra de Santa Cruz”. Os bispos brasileiros escreviam que a 
cruz erigida pelos portugueses para a primeira missa marcava o 
princípio da “posse” cristã sobre o Brasil: “Ei-lo o descobridor 
do Brasil, levantando para perpétua memória da posse divina 
o glorioso padrão que há vinte séculos marca as conquistas do 
Filho de Deus” (Episcopado Brasileiro, 1922, p.4). Na visão 
dos bispos, a ereção da cruz para o sacrifício eucarístico marcava 
o verdadeiro “uti possidetis” do catolicismo sobre o Brasil. A 
partir daí, o país deveria ser pensado como católico, ratifican-
do sua história esta ligação. Através do discurso da obviedade 
providencial de um “Brasil católico”, a hierarquia empreendia 
o projeto vislumbrado por Bourdieu, de “fazer ver a alguém o 
que ele é” (Bourdieu, 1996, p.97-106), projeto ainda exequível 
no Brasil da primeira metade do século XX, pela riqueza da acu-
mulação simbólica da igreja e pela situação de comodidade que 
desfrutava frente ao campo religioso brasileiro. Essa operação 
simbólica aparecia em D. Carlos de Vasconcelos Motta como 
uma “predestinação providencial”, vinda de “seu místico berço, 
que foi no regaço eucarístico da primeira missa em Porto Segu-
ro” (Motta, 1955, p.235).

Por outro lado, a identidade brasileira católica era assumi-
da, conciliando-a com a visão triádica da nacionalidade, pro-
posta desde o século XIX por Varnhagen; visão esta, na qual, 
ao reconhecimento do negro e do índio como formadores da 
nacionalidade, somava-se o papel coordenador do gênio lusitano 
(Isaia, 2011, p.31). Conforme referimo-nos em outro trabalho, 
em relação ao período estudado: “assumindo totalmente a visão 
formadora da nacionalidade a partir da ideia das três raças, sob a 
preponderância branca lusitana, são inúmeros os pronunciamen-
tos de clero e laicato” (Isaia, 2003, p.243). Isto é particularmente 

 2 A expressão aparece no Cânon 3 do Concílio Tridentino. Ver: Giraudo (2003, 
p.444).
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importante em um momento em que se repensava a identidade 
e a nacionalidade, apelando-se para o sincretismo como chave 
analítica. A obra de Gilberto Freyre é altamente emblemática 
desse repensar da nacionalidade, no qual a persistência da visão 
triádica e da própria ascendência lusitana mostrava uma linea-
ridade evidente com a visão de Varnhagen, endossada por uma 
parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao mesmo 
tempo que se afastava das representações racistas e pessimistas 
do final do século XIX (Isaia, 2012, p.2). A ascendência lusitana 
sobre as “três raças” formadoras da nacionalidade aparecia no 
discurso da hierarquia eclesiástica brasileira ainda em meados 
do século XX, acenando para a ficção de uma pureza étnica e 
religiosa no passado português. Assim, para o cardeal Motta, o 
Brasil teve “uma origem nobre e eugênica, filho que é e bem nas-
cido, da católica estirpe portuguesa, daqueles heroicos civiliza-
dores e evangelizadores ‘que a fé e o império iam dilatando’ em 
cada uma de suas conquistas, através dos mares e continentes” 
(Motta, 1955, p.235). D. Aquino Correa, já ressaltara, não só 
a propalada representação triádica da nacionalidade brasileira, 
como, à maneira de Varnhagen, via a expulsão dos “hereges” 
holandeses do Nordeste brasileiro no século XVII como o prelú-
dio da formação histórica nacional, com negros e índios lutando 
sob a atividade comandante do português. A expulsão dos ho-
landeses do Nordeste adquiria uma conotação épica, buscando 
o arcebispo no mundo clássico o modelo capaz de dar sentido, 
tanto à história lusitana quanto à brasileira. Na “ilíada nacional” 
reforçavam-se as representações do Brasil católico e linearmente 
ligado a Portugal:

Far-vos-á ele ver no brasileiro, um povo talhado para mais 
severos hábitos. Os elementos étnicos que o plasmaram são 
todos de têmpera rija e austera. O índio foi um guerreiro sempre 
em armas. [...] Bem conhecida é a resistência sofredora do afri-
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cano. E o português, finalmente, foi como sabeis, o único povo 
do mundo, cujo heroísmo inspirou epopeia tão nacional e verda-
deira como Os Lusíadas, a que faltaria, entretanto, o segundo tomo, 
não menos épico e glorioso, aqui traçado por esse povo de fortes, 
sobre os mares e sertões misteriosos do ocidente. E foi na luta, foi 
na guerra holandesa, na ilíada nacional do século XVII, que essas 
raças, representadas por Poti, Henrique Dias e Fernandes Vieira, 
fundiram-se ao fogo das batalhas, preparando na história o advento 
do homem brasileiro. (Correa, 1944, p.163)

Na década de 1920, o intelectual católico Jônatas Serrano 
cantava a “redenção” dos indígenas via catequese, em poesia 
dedicada ao cinquentenário da ordenação sacerdotal de D. Joa-
quim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, arcebispo do Rio 
de Janeiro e primeiro cardeal latino-americano. Nessa poesia, 
Serrano criava um tempo ficcional, no qual conviviam D. Joa-
quim e dois indígenas cristianizados: Arariboia e Jaguarari. A 
cristianização desses indígenas, o apagamento do seu passa-
do tribal e politeísta, a aceitação do catolicismo e a disposição 
em lutar pela causa portuguesa apareciam como fatores capa-
zes de “elevá-los” a uma “condição superior” (Serrano, [s.d.], 
p.143-144). 

De outra forma, o indígena refratário à catequese, rebelado 
contra a religião católica e a coroa portuguesa é representado 
com os piores atributos da heresia contumaz. Assim, retomando 
à Pastoral Coletiva de 1922, os bispos atualizavam o projeto de 
uma identidade católica nascida da primeira missa, aprofundan-
do a alteridade com o estrangeiro “herege”. Este era portador 
de uma antirrealidade, oposta aos planos da providência divina. 
Como consequência, analisando a invasão dos franceses no Rio 
de Janeiro e entre estes a saliente presença calvinista, os bispos 
contrapunham imagens, nas quais claramente vinham à tona, 
tanto a “afirmação” da vontade de Deus pela vitória lusitana, 
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quanto a desmoralização dos inimigos da fé católica. Reforçando 
a alteridade com o invasor, dramatizando e simplificando ima-
ginariamente a realidade (Boia, 1998), os bispos mostravam São 
Sebastião intercedendo vitoriosamente junto a Deus, enquanto 
os invasores batiam em retirada aconselhado por uma índia. Era 
a “inegável” ratificação da identidade católica brasileira:

Quando em 1567 nascia a cidade do Rio de Janeiro [...] pre-
sidiam à empresa Nóbrega e Anchieta, já aconselhando os deste-
midos guerreiros, já reclamando de Mem de Sá reforços de naus 
e homens para a decisiva vitória contra o denodado gentio ao ser-
viço do temerário francês usurpador. Para animar então com sua 
presença os soldados no combate travado contra os franceses e 
tamoios, acompanhou-o D. Pedro Leitão, nosso segundo bispo. 
Com ardente, constante invocação nos lábios ao mártir São Sebas-
tião no dia da batalha, vinte de janeiro, portugueses e índios fiéis 
heroicamente pelejaram, e ao mesmo tempo que a tradição nos 
representa de joelhos, mãos postas, um cristão a orar pela vitória 
das armas de Portugal e uma tamoia a bradar aos seus que fugis-
sem, pois vencidos estavam, também nos mostra pairando sobre as 
canoas, a comandar a luta e a proteger os seus, belo, robusto, jovem, 
o glorioso padroeiro do dia. (Episcopado Brasileiro, 1922, p.13)

Ao santo, que capitalizava além da familiaridade com Deus a 
detenção de padrões morais e estéticos caros ao expansionismo 
católico português (belo, robusto, jovem), contrapunha-se um 
ser deficitário simbolicamente através da etnia e do sexo, a anun-
ciar a derrota dos indígenas que ousaram mancomunar-se com 
o “herege invasor”. O discurso da hierarquia católica persiste 
nesta identificação na qual estado, catolicismo e povo deveriam 
coabitar em uma nebulosa, capaz de dividir projetos e inimigos. 
Nesta direção soam muito claras as palavras de D. Sebastião 
Leme, por ocasião da inauguração da estátua do Cristo Reden-

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   183Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   183 05/03/2014   15:11:5905/03/2014   15:11:59



184  CRISTINA C. RODRIGUES – TANIA R. DE LUCA – VALÉRIA GUIMARÃES (ORGS.)

tor. Suas palavras são uma advertência a Getúlio Vargas de que o 
“povo brasileiro” não toleraria afrontas institucionais capazes de 
ofenderem ao catolicismo:

Banido dos conselhos da nação, Deus [...] terá sempre guarida 
no coração do povo, mas o estado e, portanto, os seus governantes, 
estará desamparado de todo o espírito de ordem, respeito e disci-
plina: jamais poderá firmar-se na paz duradoura e fecunda, porque 
sem alicerces no amor e consideração dos governados. (Mensagem 
Do Episcopado, 1931)

É interessante que esta representação do povo brasileiro 
como “naturalmente católico”, contraposto a uma elite indife-
rente em matéria religiosa e que precisava “converter-se” apro-
ximando-se aos valores do povo, não ficou restrito ao projeto de 
neocristandade.3 Para Pierucci, desde a proclamação da Repú-
blica a hierarquia católica insistiu em contrapor as elites tíbias 
na fé e obcecadas em aparecer como modernas, ao povo, visto 
como fiel aos princípios cristãos e católicos (Pierucci, 1996). 
Da mesma forma Sell e Brüseke salientaram essa persistência, 
capaz de atingir o próprio discurso da teologia da libertação no 
Brasil. Para esses autores, o conteúdo conservador da teologia 
da libertação no Brasil residiu, justamente, nessa incapacidade 
de reconhecer que um idioma único católico é um projeto de 
construção identitária, muito distante da realidade empírica, 
marcada por um acentuado processo de pluralização religiosa 
(Sell; Brüseke, 2006).

 3 Trata-se do projeto de inserção do catolicismo na vida nacional, marcado pela 
busca de tornar as suas normas religiosas, normas sociais e reconhecidas insti-
tucionalmente pelo estado. Por outro lado, baseava-se a mediação do estado e 
das elites, para atingir os seus desideratos. Ver a este respeito Isaia (1998).
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Os intelectuais da Umbanda e o anúncio de uma 
religião brasileira

O projeto de criação identitária de um Brasil umbandista veio 
ligado a um esforço dos seus primeiros porta-vozes em mostrar 
a Umbanda primeiramente como uma religião brasileira. O ar-
gumento recorrente era de que, ao contrário tanto da religião 
majoritária da população brasileira, quanto do protestantismo 
e do próprio Espiritismo, a Umbanda havia nascido no Brasil, 
afirmando-se, portanto, como religião nacional.
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Gráfico 2: Distribuição das religiões no Brasil
Fonte: Censo IBGE (2010).

Os números levantados pelo IBGE para o censo de 2010 
mostram a diminuta população que se declara adepta do Can-
domblé ou da Umbanda (0,3%). Portanto, estamos frente a um 
projeto identitário que no presente tem contra si, pelo menos 
no que tange aos números, uma insuficiente credencial social. 
Os estudos de Ortiz (1988), Brown (1985) e Negrão (1996) evi-
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denciam que o aumento de adeptos da Umbanda aconteceu, 
sobretudo, entre o segundo quartel do século XX e a década de 
1970. Os números levantados por Renato Ortiz mostram um 
crescimento considerável dos terreiros de Umbanda fundados 
no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul entre as dé-
cadas de 1920 e 1960, atingindo seu pico em meados dos anos 
1960, quando começam a decrescer (no caso do Rio de Janeiro 
e São Paulo a queda era evidente, enquanto que no Rio Grande 
do Sul, se os números acenavam para um crescimento, este era 
bem mais modesto) (Ortiz, 1988, p.56-61). Esse aumento das 
casas de Umbanda acompanha o esforço doutrinário e o projeto 
identitário de seus primeiros líderes e escritores, no sentido de 
credenciar simbolicamente a religião. 

Os primeiros porta-vozes umbandistas faziam eco à re-
presentação miscigenada propalada por parte da intelligentsia 
brasileira da primeira metade do século XX. O movimento mo-
dernista dos anos 1920, particularmente a proposta antropo-
fágica (Queiroz, 1988) e a dimensão teórica alcançada com o 
discurso do sincretismo por Gilberto Freyre, são momentos 
emblemáticos dessa projeção de um Brasil mulato, sincrético, 
marcado por combinações culturais e étnicas. Essas caracterís-
ticas aparecem, igualmente, na obra escrita desses primeiros 
porta-vozes da Umbanda, indo ao encontro de qualidades ine-
rentes, para eles, à própria constituição da nova religião. Um dos 
intelectuais pioneiros da Umbanda, o escritor Leal de Souza, 
assim manifestava-se a este respeito, em entrevista divulgada na 
década de 1950: 

A Linha Branca de Umbanda é realmente a religião nacional 
do Brasil, pois que, através de seus ritos, os espíritos ancestrais, os 
pais da raça, orientam e conduzem sua descendência. O precursor 
da Linha Branca foi o Caboclo Curuguçu, que trabalhou até o 
advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas que a organizou, isto 
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é, que foi incumbido pelos guias superiores que regem o nosso 
ciclo psíquico, de realizar na terra a concepção do espaço. (apud 
Trindade, 1991, p.56)

Leal de Souza, nas palavras acima, está fazendo menção a 
um mito de fundação da Umbanda no Brasil, segundo o qual, 
em 1908, o espírito de um índio, o Caboclo das Sete Encruzi-
lhadas, teria anunciado ou fundado a Umbanda no Brasil. Zélio 
Fernandino de Moraes chamava-se o médium, através do qual, 
muitos umbandistas acreditam ter se manifestado esta entida-
de. Resumidamente, o mito narra a grave doença a qual teria 
acometido a Zélio, e a sua cura através da ação do Caboclo das 
Sete Encruzilhadas. Narra, igualmente, a considerada primeira 
“manifestação” do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a 15 de no-
vembro de 1908, na cidade de Neves, interior do Rio de Janeiro, 
em sua sessão espírita. 

Esta narrativa é aceita por muitos umbandistas como evidên-
cia da “fundação” ou “anúncio” da Umbanda no Brasil. Para 
Giumbelli, contudo, tal narrativa teria adquirido visibilidade 
somente na segunda metade do século XX, principalmente após 
a morte de Zélio, ocorrida em 1975 (Giumbelli, 2002). Mais 
do que a procura pela datação de sua generalização, o que im-
porta neste trabalho é riqueza mítica dessa narrativa. Como na 
narrativa mítica do “nascimento” do Brasil através da primei-
ra missa, o mito do Caboclo das Sete Encruzilhadas prestou-
-se ao esforço de pensar, não somente a religião, mas a própria 
história nacional (Isaia, 1998). Como na narrativa católica, o 
mito umbandista aponta para uma representação miscigenada, 
embasada na tríade: negro, índio e branco, na qual não falta, em 
alguns aspectos, a presença da ascendência do último elemento 
(Isaia, 2011, 2012). 

A lei federal de n.12.644 de 16 de maio de 2012 instituiu o 
Dia Nacional da Umbanda. Interessante o aspecto de uma com-
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posição gráfica comemorativa à lei.4 No interior do mapa brasi-
leiro aparece ao centro uma “gira” de Umbanda, tendo abaixo, 
à esquerda e à direita, respectivamente, a representação de um 
Preto Velho, da fotografia de Zélio Fernandino de Moraes, e de 
uma pintura que evoca o Caboclo das Sete das Encruzilhadas. 
Os três significantes estão rigorosamente inseridos na tradição 
umbandista, representando, respectivamente as três “raças” 
formadoras da nacionalidade, endossando significados de longa 
duração, caríssimos para a religião. Neste sentido, um dos di-
rigentes umbandistas históricos, José Álvares Pessoa, assim se 
manifestava, no final dos 1950, sobre a formação da religião:

Há uns 40 anos mais ou menos, aproveitando a enorme acei-
tação dos fenômenos espíritas por parte dos brasileiros, entidades 
que presidem o destino espiritual da raça resolveram levar avante a 
árdua tarefa de lhes dar uma religião que fosse genuinamente bra-
sileira. Porque, filho de três raças – a branca, a negra e a índia – não 
era justo que coubesse ao brasileiro, como imposição, uma religião 
100% importada, fosse ela qual fosse, e que não reunisse os anseios 
das três raças a que pertence. A religião que lhes estava destinada 
deveria ser uma religião eclética [...]. (Azevedo, 1960, p.63)

Já o mito fundante referente a Zélio Fernandino de Moraes 
referia-se especificamente à formação de uma religião nacional, 
na qual espíritos de negros e ex-escravos, que não encontravam 
guarida no Espiritismo de matriz kardecista no Brasil, poderiam 
finalmente manifestar-se livremente. Em depoimento datado de 
16/11/1971, Zélio de Moraes recordava o instante tido por essa 
tradição como originário, fundacional da Umbanda no Brasil, 
corroborando a representação triádica da nova religião:

 4 Disponível em: <http://ecaruanda.blogspot.com.br/2012/06/dia-nacional-
-da-Umbanda-para-noooooossa.html>. Acesso em: 1 jul. 2013.
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Ao meu lado está o Caboclo das Sete Encruzilhadas para dizer 
a vocês que esta Umbanda, tão querida de todos nós fez ontem 63 
anos, que na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por 
José de Souza, conhecido por Zéca, rodeada de gente velha, homens 
de cabelos grisalhos, um dia de Santo Agostinho, chamou o meu 
aparelho,5 chamou, me chamou para sentar à sua cabeceira. Trazia 
uma ordem, fora jesuíta até aquele momento, chamava-se Gabriel 
Malagrida. Naquele instante ele ia criar a lei de Umbanda, onde o 
preto e o caboclo pudessem manifestar, porque ele não estava de 
acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem 
caboclos, pois sim o que existia no Brasil eram caboclos eram nati-
vos. Aqui no Brasil quem veio explorar o Brasil trouxe para traba-
lhar, para engrandecer este país eram os pretos da costa da África, 
como é que uma Federação Espírita não se recebia caboclo nem 
preto. Então disse eu, disse o espírito: “Amanhã na casa do meu 
aparelho, na rua Floriano Peixoto número 30 será inaugurada uma 
tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se 
chamará tenda de Umbanda, onde o Preto e o Caboclo pudessem 
trabalhar”. (Moraes, s.d., grifos nossos)6

A fala de Zélio Fernandino de Moraes nos fornece indícios 
importantes para a compreensão da riqueza simbólica da narra-
tiva tida como fundante ou anunciadora da Umbanda por alguns 
adeptos da religião. Em primeiro lugar aparece o componente 
nacionalista, presente no projeto identitário. Este nacionalismo 
tem um conteúdo assumidamente fiel à narrativa da origem 
triádica da nação. Projeta uma nova religião capaz de celebrar os 

 5 A expressão refere-se, no vocabulário próprio das religiões mediúnicas, ao 
médium. No caso Zélio Fernandino de Moraes. 

 6 Nota-se que, na fala de Zélio de Moraes, há uma confusão na enunciação da 
mensagem, oscilando entre um narrador humano, ele mesmo, e outro com 
uma identidade espiritual, o Caboclo das Sete Encruzilhadas: (“chamou o meu 
aparelho, chamou, me chamou” [...] “Então disse eu, disse o espírito” [...]). 
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formadores da nacionalidade, acenando para um interdiscurso 
bastante próximo ao propalado, tanto pelo Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, através de Varnhagen, quanto pelo as-
sumido pela hierarquia católica da primeira metade do século 
XX (Isaia, 2011). Não falta o proeminente lugar do branco na 
narrativa, presente com o jesuíta Gabriel de Malagrida, capaz, 
inclusive de dotar a nova religião de um crédito simbólico extre-
mamente importante para a aceitação entre as elites: o letramen-
to. Dessa forma, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ora aparecia 
com os atributos próprios aos antigos donos da terra no Brasil, 
ora era representado diferentemente, remetendo a uma das suas 
encarnações como Malagrida. 

Nessa narrativa fundante ou anunciadora da Umbanda o 
papel de Malagrida é fundamental. Ele aparece como um recur-
so capaz de “afiançar” a “veracidade” da mensagem do Caboclo 
das Sete Encruzilhadas frente a um meio refratário ao univer-
so cultural de negros e índios, em uma sociedade onde eram 
evidentes os resíduos estamentais. Desta forma, acontecendo a 
primeira “manifestação” do Caboclo das Sete Encruzilhadas em 
uma sessão espírita kardecista, assim aparece o diálogo entre ele 
e uma “médium vidente”7 presente nela:

Por que fala desse modo se estou vendo que me dirijo, neste 
momento, a um jesuíta e sua veste branca reflete uma aura de luz? 
E qual o seu nome, irmão?

Se julgam atrasados os espíritos dos pretos e dos índios, devo 
dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho,8 para dar início a 
um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar sua men-
sagem e, assim, cumprir a missão que o Plano Espiritual lhes con-

 7 Maiores detalhes sobre este diálogo, ver em Oliveira, (s.d., p.46-48).
 8 A expressão refere-se, no vocabulário próprio das religiões mediúnicas, ao 

médium. No caso Zelio Fernandino de Moraes. 
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fiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a 
igualdade que deve existir entre todos os irmãos e desencarnados. 
E se querem saber o meu nome, que seja este: Caboclo das Sete 
Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. 
(Oliveira, p.40) 

Como esforço narrativo de instituir uma identidade brasilei-
ra para a Umbanda, o mito do Caboclo das Sete Encruzilhadas 
assume com a fundação ou anúncio da nova religião uma opção 
claramente voltada para a realidade da maioria da população 
brasileira. Corrobora sua ligação com os humildes, os desassis-
tidos pelo Estado, a quem, a exemplo do Espiritismo de feição 
kardecista, privilegiava em seu trabalho assistencial. Porém, ao 
contrário do Espiritismo, essa narrativa fundante ou anuncia-
dora da Umbanda colocava como protagonistas segmentos des-
possuídos da hierarquia social, através de uma inversão ritual, 
capaz de celebrá-los em um Brasil ainda predominantemente 
rural e acentuadamente desigual. Os antigos donos da terra e 
os negros, através de uma operação narrativa compensatória, 
abandonavam sua situação de sujeição e passavam, no panteão 
umbandista, a figuras cultuais centrais. 

O projeto de uma Umbanda colada à nacionalidade brasileira 
reitera-se em inúmeras publicações e iniciativas, algumas de 
natureza institucional da religião. Entre os veículos destaca-se a 
Revista Espiritual de Umbanda, na qual se encontra uma compo-
sição imagética extremamente significativa desse projeto. Trata-
-se de um convite para a “sessão solene para oficialização do 
1o Congresso Nacional de Umbanda”,9 realizado na Câmara dos 
Vereadores de São Paulo no dia 17 de agosto de 2013.

Não importam os números dos censos, os adeptos de uma 
religião explicitamente minoritária aparecem ou formando a 

 9 Disponível em: <http://terreirosdelimeira.blogspot.com.br/2013/07/apre-
sentacao.html>. Acesso em: 30 set. 2013.
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bandeira nacional ou dela brotando, formando o povo brasileiro. 
Assim, nessa solução gráfica, a imagem parece buscar a identi-
ficação não apenas da Umbanda com a nacionalidade, mas com 
o povo brasileiro. A imagem, obviamente, como os discursos 
escritos que remetem a uma identidade, são projetos de atores 
sociais que não se sujeitam à mera mimese. Particularmente em 
relação às imagens, os reducionismos e simplificações que vei-
culam (Paiva, 2002, p.104) são pistas importantíssimas para a 
compreensão desse projeto de instituição da realidade. 

A persistência do projeto identitário da Umbanda como au-
tenticamente brasileira atualiza-se com a força do mito, cujo 
efeito discursivo acena sempre para a rememoração do 15 de 
novembro de 1908. Esta data aparece claramente como o pro-
jetado instante originário (Chaui, 2000), assumido por algumas 
lideranças e publicações doutrinárias umbandistas, fiéis ao mito 
fundador ou anunciador do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Em 
2008, a Revista Espiritual de Umbanda10 dedicava uma “edição 
histórica” ao considerado “centenário da Umbanda”.

Por outro lado, esse projeto nacionalista ganhava ênfase com 
o endosso, de alguns intelectuais umbandistas, à narrativa de um 
Brasil predestinado a ser “coração do mundo, pátria do evangelho” 
(Xavier, 1998). O livro, para os espíritas ditado por Humberto 
de Campos a Francisco Cândido Xavier, divulgou a represen-
tação de uma “história sagrada” para o Brasil, cuja teleologia 
estava determinada pelos desígnios divinos (Silva, 2005, p.41). 

Por outro lado, a leitura espírita da história, com ênfase na 
ideia de progresso contínuo e com a veemente defesa da repúbli-
ca como evidência das conquistas evolutivas humanas, acabou 
articulando-se à leitura da história do Brasil presente na litera-
tura umbandista do século XX. Alguns marcadores temporais 
aparecem linearmente encadeados mostrando, por exemplo, a 

 10 Para um estudo aprofundado desta publicação e sua filiação à tradição do 
Caboclo das Sete Encruzilhadas, ver Pinheiro (2009).
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relação entre a abolição da escravatura, a proclamação da Repú-
blica e o “nascimento da Umbanda”, celebrado justamente a 15 
de novembro (Isaia, 1998, 2012).

O Brasil Pentecostal anunciado pelos pioneiros 
da Assembleia de Deus

Tal qual o catolicismo e a Umbanda, o pentecostalismo11 no 
Brasil também lançou mão de um mito fundante como recurso 
narrativo. Mais precisamente vamos nos ater ao mito fundacio-
nal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Iead) e à sua leitu-
ra de uma história do Brasil dirigida pela ação do Espírito Santo, 
capaz de realizar um novo pentecostes em terras brasileiras. 

Na literatura produzida pela Iead, o Brasil surge como um 
lugar escolhido por Deus para que o chamado avivamento acon-
tecesse de maneira particularmente importante. Segundo essa 
leitura, a escolha de Deus recaiu, igualmente, nos homens que 
deveriam iniciar essa obra. No caso, dois suecos, Gunnar Vingren 
e Daniel Berg. Oriundos da Igreja Batista, eles haviam emigrado 
para os Estados Unidos. Na época, Chicago destacava-se como 
um centro que reunia os que aceitavam os fundamentos do pente-
costalismo: o batismo pelo Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo 

 11 O pentecostalismo pode ser resumido como uma leitura da bíblia que enfatiza 
que como os apóstolos, que receberam o Espírito Santo e passaram a falar 
em línguas em Pentecostes, os homens de épocas posteriores devem crer na 
repetição dessa infusão de dons. Dreher (1999) salienta que o pentecosta-
lismo não é homogêneo, tomando configurações históricas e doutrinárias 
específicas. Por exemplo, a glossolalia (o dom de falar em línguas estranhas) 
não é considerada consensualmente por todas as denominações pentecostais 
como prova do batismo pelo Espírito Santo. Aqui estamos usando o termo 
pentecostal em uma acepção estrita à proposta soteriológica e escatológica da 
Iead. Há o batismo “nas águas” e o batismo “no Espírito Santo”, quando há a 
experiência ímpar que acompanha os seus dons como a glossolalia, as curas, a 
interpretação das línguas e o chamado discernimento de espíritos (capacidade 
de distinguir o Espírito Santo, do espírito humano e dos espíritos malignos, 
conforme se lê, por exemplo, em Mateus, 12:22-37).
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para buscar a sua igreja (Conde, 2011, p.38). Entre os próprios 
batistas norte-americanos havia aceitação ao pentecostalismo. E 
foi justamente em uma convenção das igrejas batistas em Chicago 
que Gunnar Vingren conheceu a Daniel Berg. Vingren era pastor 
em South Bend, em Indiana, cerca de 100 km de Chicago. É nessa 
cidade que o mito fundante do pentecostalismo assembleiano 
brasileiro adquire força narrativa. Daniel Berg vai até South Bend 
visitar o novo amigo Gunnar Vingren. É lá que uma “mensagem 
profética” acontece, revelando a eles sua missão. Nesta ocasião te-
riam, pela primeira vez, ouvido uma língua estranha para ambos, 
a qual, mais tarde constataram ser o português. A mensagem do 
Espírito Santo era clara: deveriam ir a um lugar desconhecido por 
eles, chamado Pará. Segundo a narrativa de Vingren:

Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através deste irmão 
[Adolfo Uldin] que eu deveria ir para o Pará. Foi nos revelado tam-
bém que o povo para quem eu testificaria de Jesus era de um nível 
social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudi-
mentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião tivemos o imenso 
privilégio de ouvir através do Espírito Santo a linguagem daquele 
povo, o idioma português. Ele também nos disse que comeríamos 
uma comida muito simples, mas que Deus nos daria tudo o que 
fosse necessário. (Vingren, 2011, p.27) 

Para Joanyr Oliveira, a mensagem do Espírito Santo aos dois 
jovens suecos teria sido transmitida a Adolfo Uldin em um sonho, 
alguns dias depois de Vingren e Berg conhecerem-se, em 1909:

Alguns dias se passaram até quando um crente batizado no 
Espírito Santo, chamado Adolfo Uldin, narrou-lhes um sonho, em 
que os dois amigos eram personagens, e em que lhe aparecera, bem 
legível, um nome muito estranho: Pará. Uldin jamais lera ou ouvira 
tal palavra. Mas, entendeu tratar-se de um lugar. (Oliveira, Joanyr 
1997, p.34, grifos nossos)

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   194Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   194 05/03/2014   15:11:5905/03/2014   15:11:59



IDENTIDADES BRASILEIRAS  195

A narrativa prossegue, reproduzida em muitas publicações 
da Iead, com os jovens procurando em uma biblioteca onde se 
localizava a terra “anunciada pelo Espírito Santo”. É assim que, 
segundo a narrativa fundacional, Vingren e Berg descobrem 
que, para cumprirem a vontade de Deus, deveriam partir para 
o norte do Brasil, uma região inóspita e muito diferente dos am-
bientes a que estavam acostumados. Na região “escolhida por 
Deus” seriam os anunciadores e instrumentos do Espírito Santo.

É mister que se diga que o norte do Brasil e, particularmente, 
o Pará estavam longe de serem desconhecidos nos Estados Uni-
dos e nos círculos evangélicos norte-americanos à essa época. A 
economia da borracha integrara a região ao mercado europeu 
e norte-americano, sendo o porto de Belém o maior ponto de 
escoamento da sua produção (Sarges, 2000). Para Pantoja (2012, 
p.110) a presença protestante na região amazônica era senti-
da desde meados do século XIX, aparecendo na documentação 
embates com o clero ultramontano local, notadamente o bispo 
do Pará, D. Antônio de Macedo Costa. Este defendia a ideia de 
que a chegada de protestantes à Amazônia encobria “maqui-
nações dos Estados Unidos para tomar o Amazonas” (Pantoja, 
2012, p.114). Entre os missionários protestantes atuantes desde 
o século XIX, Pantoja cita o escocês Richard Holden, que es-
tudara nos Estados Unidos, e que esteve na região no final de 
1860. A presença de Holden na Amazônia estaria ligada para 
Vieira (1980, p.164), a interesses comerciais norte-americanos 
e europeus a respeito da internacionalização da navegação do 
Rio Amazonas. Uma outra evidência que precisa ser citada para 
contextualizarmos a mensagem fundante da AD no Brasil diz 
respeito à presença anterior de um missionário batista, de ori-
gem sueca em Belém, quando da chegada de Gunnar Vingren e 
Daniel Berg. É o caso do pastor batista Eurico (ou Erik) Nelson, 
batizado primeiramente na Igreja Luterana sueca e mais tarde 
rebatizado na Igreja Batista (Ribeiro, 2011, p.28-29). Em uma 
narrativa contrária ao pentecostalismo, Nelson aparece como 
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acolhendo, no porão da igreja, Gunnar Vingren e Daniel Berg, 
nos primeiros tempos no Brasil (O Bereano, 2002). O interes-
sante nas memórias, tanto de Gunnar Vingren, quanto de Da-
niel Berg é que a nacionalidade de Nelson é omitida. Naquelas 
fontes, os missionários suecos escrevem que, chegando a Belém, 
encontraram logo no primeiro dia, ainda no modesto hotel onde 
se hospedaram um jornal, em cujo expediente Vingren identifi-
cou o nome de um pastor metodista que conhecera nos Estados 
Unidos. “Aqui está Daniel – disse ele – Sem dúvida é a resposta 
de Deus mostrando-nos o caminho aberto” (Berg, 2011, p.48; 
Conde, 2011, p.33). Foi este pastor metodista que os levou até 
ao pastor batista. Logicamente que devemos compreender esses 
relatos, com suas omissões, silêncios e possíveis fabulações, a 
partir do esforço em instituir e reforçar uma determinada identi-
dade que seja socialmente reconhecida. Neste sentido, Bourdieu 
(2013) mostra que esses relatos são marcados pela lógica da alo-
cução. Ou seja, são relatos proferidos a partir de um determina-
do lugar social, no qual o indivíduo constrói “um conjunto de 
atributos e de atribuições que permitam sua intervenção como 
agente eficiente nos diferentes campos” (Bordieu, 2013, p.82). 
Desta maneira torna-se compreensível a seleção de informações 
que orientam essas narrativas. Assim ganha consistência a nar-
rativa mítica, dos enviados por Deus ao Brasil a fim de possibi-
litar um novo Pentecostes. Ganha consistência, por outro lado, 
a narrativa de um lugar originário, escolhido por Deus (Pará) a 
fim de que suas promessas e seus dons fossem espalhados pelo 
Brasil. Promessas e dons atualizados cotidianamente no pre-
sente e “atestados” desde a madrugada de 8 de junho de 1911, 
quando Celina Albuquerque tornou-se a primeira brasileira 
batizada com Espírito Santo.12 

 12 O primeiro batismo no Espírito Santo em terras brasileiras, de Celina Albu-
querque, acontecido em 8 de junho de 1911 aparece como um importante 
marcador narrativo nas obras oficiais da Iead.
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As fontes assembleianas reiteram a narrativa mítica, segun-
do a qual os instrumentos de Deus lançaram as sementes da 
principal denominação pentecostal do Brasil.13 Por outro lado, 
o Brasil é visto no discurso pentecostal como o lugar do mundo 
em que, de maneira ímpar a mensagem que “Jesus salva, cura, 
batiza com o Espírito Santo e em breve voltará”, instalou-se e 
desenvolveu-se “como em nenhuma parte da terra” (Manifesto, 
2010). Fica evidente o propósito da Iead mostrar-se como a van-
guarda pentecostal do Brasil, já que “Deus nos constituiu como 
cabeça e não como cauda”.14

12,3 milhões
Assembleia de Deus

2,2 milhões
Congregação

Cristã do Brasil

1,9 milhão
Universal do

Reino de Deus

1,8 milhão
Evangelho

Quadrangular

845 mil
Deus é amor

Gráfico 3: As principais igrejas evangélicas pentecostais, segundo o Censo de 
2010 do IBGE
Fonte: Censo do IBGE (2010).

A principal denominação pentecostal no país plasmou uma 
leitura da história do Brasil funcional ao seu esforço identitário. 
Precisava mostrar o seu caráter diferencial frente a um Brasil, 
que, pelo menos nos primórdios de sua atuação no Norte, ainda 
apresentava um catolicismo imbatível. A leitura da história que 
os documentos produzidos pela Iead vão trazer é parte constitu-
tiva deste esforço. Emblemática é a Introdução ao livro de Emílio 
Conde (Conde, 2011) escrita por Claudionor Corrêa de Almei-
da. Nesta Introdução o autor deixa clara a intenção de imprimir 

 13 Rechaçados da Igreja Batista em Belém, cujo pastor não aceitava o pentecos-
talismo, Vingren e Berg fundam a Missão da Fé Apostólica, primeiro nome da 
futura Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

 14 Palavras do Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Presidente da Conven-
ção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (Araujo, 2011, p.V).
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um sentido, capaz de tornar compreensível a atuação da AD no 
Brasil; sentido este, obviamente, aliado aos planos divinos. Evi-
dencia o predomínio histórico do catolicismo como obstáculo à 
propagação do evangelho, critica o descaso dos reformadores 
à época de Lutero e Calvino em pregarem a palavra de Deus no 
Brasil e apresenta Berg e Vingren como os introdutores do pen-
tecostalismo em terras brasileiras (silenciando completamente 
em relação à anterior vinda de Louis Francescon fundador da 
Congregação Cristã do Brasil, denominação, igualmente, pente-
costal). Berg e Vingren aparecem como os representantes de um 
dos “maiores fenômenos religiosos das últimas eras” (Conde, 
2011, p.21). 

A narrativa de Conde insere-se totalmente em uma visão 
intra institutionis, assumindo um projeto no qual os fatos huma-
nos e as promessas escatológicas encadeiam-se, dando sentido 
à projetada nomeação da AD como realidade visível do plano 
divino de evangelizar o Brasil e despertar sua vocação missio-
nária.15 A todo o momento a narrativa mostra a atuação divina 
governando, através de profecias e revelações, os rumos, tanto 
individuais dos seus líderes, quanto da própria igreja. 

O peso institucional da obra de Conde no projeto de afir-
mação da identidade assembleiana no Brasil pode ser aferido 
na simbologia do próprio logotipodo centenário da AD.16 Nela 
vemos que o número 1 aparece como uma grande labareda re-
presentando o fogo do Espírito Santo.17 Esta representação apa-

 15 Neste sentido, a AD já nos seus primórdios no Brasil lançou-se à expansão 
missionária, já em 1913, com o embarque de José Plácido da Costa para Por-
tugal, a fim de evangelizar aquele país (Conde, 2011, p.45).

 16 Disponível em: <http://files.celmoalmeida.com/200000751-b642fb73ce/
centenario.jpg>. Acesso em: 1 jul. 2013.

 17 Na descrição do logotipo feita por Araujo (2011, p.537) os dois zeros aparecem 
como duas alianças entrelaçadas representando “o compromisso e a fidelidade 
que a AD vem tendo com a obra de Deus ao longo de um século no Brasil”. A 
primeira aliança aparece com as cores da bandeira da Suécia e a segunda com 
as cores da bandeira brasileira. 
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rece em Araujo, ligada às expressões “tochas da fogueira [forma 
como o livro de Conde menciona os missionários Daniel Berg e 
Gunnar Vingren] e ‘chama pentecostal’” (Araujo, 2011, p.537).

Duas características marcantes que compõem a narrativa de 
Conde sobre Vingren e Berg são a eleição e o sacrifício. Conde 
construiu, assim, uma narrativa extremamente familiar ao mar-
tírio cristão, capaz de habilitar os fundadores ao desfrute das 
atribuições necessárias ao reconhecimento social. Desta forma, 
tendo a protegê-los o “Deus de Abraão” (Conde, 2011, p.30), 
Vingren e Berg, como na narrativa evangélica das tentações de 
Cristo no deserto, tiveram que enfrentar todo o tipo de inves-
tidas do demônio, a fim de demovê-los da sua missão. A come-
çar pelas primeiras impressões de uma terra onde a pobreza era 
crônica, o meio geográfico extremamente hostil, onde prolife-
ravam as doenças e os perigos, tanto dos humanos incrédulos 
e refratários à palavra de Deus, quanto dos animais ferozes na 
floresta. Na narrativa da chegada de Vingren e Berg a Belém 
feita por Conde, o próprio aspecto horripilante de uma cidade 
invadida pela lepra aparece como sintoma da ação diabólica ten-
tando demover os emissários de Deus:18

Não foi fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos 
jovens missionários naquela tarde em uma praça de Belém, sentindo 
o sol a aquecer-lhes as roupas grossas e pesadas. Naquela época, 
Belém não possuía muitas atrações. Além disso, fora invadida por 
multidões de leprosos vindos até de nações limítrofes com o Ama-
zonas, atraídos pela notícia da descoberta de uma erva que, diziam, 
curava a terrível doença. A pobreza do povo também contrastava 

 18 A descrição de uma cidade invadida pela lepra e os perigos que rondavam 
quem se atrevesse a andar no meio daquela população aparece nas memórias 
de Berg. É o mesmo Berg quem registra: “O fato de continuarmos fortes, com 
saúde e dispostos a pregar o evangelho ali em condições tão precárias, era visto 
como prova de que Deus nos havia enviado” (Berg, 2011, p.56).
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com o padrão de vida da outra América. O diabo aproveitou-se 
de tudo isso para desanimar os recém-chegados. Estes, contudo, 
tinham vindo por ordem do Rei dos reis: nada os amedrontaria nem 
os faria recuar. (Conde, 2011, p.30)

Vencendo os inimigos naturais (o meio, o clima, os animais 
ferozes), estabelecendo um poder que vinha diretamente de 
Deus sobre os que ignoravam ou negavam os fundamentos 
do pentecostalismo e, sobretudo, triunfando sobre as armadilhas 
e tentações demoníacas, Gunnar Vingren e Daniel Berg apare-
cem nas narrativas oficiais da Iead como instrumentos divinos, 
concretizando o seu plano de tornar conhecida a sua palavra e 
suas promessas no Brasil. Através desses recursos discursivos a 
documentação oficial da Iead tenta atualizar rememorativamen-
te o mito de fundação, impondo-se como narrativa autorizada de 
um passado sempre presente.

Concluindo

Trabalhamos até aqui com três narrativas míticas, cujo efeito 
buscado acenava na direção da qualificação da religião, na cons-
trução identitária e na sua aproximação com a história nacional. 
A Igreja Católica, a Umbanda e a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus recorreram a um esforço mítico capaz de mostrar sua 
especificidade frente ao “mercado de salvação” em curso no 
Brasil da primeira metade do século XX. Esforçaram-se, assim, 
por salientar uma mensagem soteriológica peculiar, legítima e 
necessária à vida nacional. Por isso vamos encontrar três narra-
tivas nas quais esses componentes do campo religioso brasileiro 
vão esforçar-se por tornar evidente a superioridade dos bens 
simbólicos que colocavam à disposição da sociedade. Nos três 
casos buscava-se oferecer uma narrativa plena de valores reco-
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nhecidos socialmente. Nem seria de outra forma, já que esses 
discursos almejavam a sempre atribuída, reconhecida e nunca 
autoenunciada19 legitimidade social. Como opção religiosa ma-
joritária e mais próxima do poder, o catolicismo vai apelar dis-
cursivamente para a construção de sua presença no “início” da 
nação e do Estado,20 construindo a antirrealidade não católica. 
Já para umbandistas e assembleianos, a narrativa mítica de sua 
história vai ter que apelar para um passado muito mais próxi-
mo, mas, igualmente capaz de reforçar a especificidade de seus 
bens de salvação. O “anúncio” ou “fundação” da Umbanda 
pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e o “cumprimento” da 
profecia pentecostal assembleiana no Brasil apelavam para uma 
mensagem nova. Os desígnios divinos e sua ação providencial 
na história atualizavam-se no século XX, apontando para bens 
simbólicos que deveriam superar os da religião majoritária. De 
um lado, o “anúncio” do Caboclo das Sete Encruzilhadas, traria, 
finalmente, uma religião capaz de consorciar e celebrar a “alma 
nacional”; de outro, o “cumprimento” da profecia pentecostal 
no Pará traria para o Brasil a promessa cristã existente em Atos 
dos Apóstolos: o batismo com o Espírito Santo. Partindo da 
ideia enunciada por Halbwachs (1952, p.296), segundo a qual 
a sociedade é essencialmente uma memória, podemos concluir 
pensando que o discurso católico, o umbandista e o assembleia-
no mostravam-se como esforços em lembrar, tornando presente 
rememorativamente um passado mítico. Por outro lado, vol-
tando à nossa ideia inicial, esse esforço mnemônico, claramen-

 19 Ver neste sentido as relações entre o exercício das formas de dominação e sua 
relação com a legitimidade em Max Weber. Para Weber todas as formas de 
dominação procuram “despertar e cultivar a crença em sua ‘legitimidade’” 
(Weber, 2009, v.1, p.139).

 20 A já citada Carta Pastoral Coletiva de 1922 avança claramente neste sentido. 
Até mesmo porque escrita para louvar a “importância” e a “presença” católica 
na emancipação política, cujo centenário comemorava-se.
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te acenou para um projeto, no qual católicos, umbandistas e 
assembleianos, a um só tempo, tentaram instituir identidades 
e pensar a sua e a nossa história. Alguns marcos temporais re-
presentaram, nesse esforço instituidor de identidades, momen-
tos especialíssimos. Isto aconteceu nas comemorações dos três 
centenários: da independência política em 1922, da “fundação” 
ou “anúncio” da Umbanda em 1998 e da instituição do pente-
costalismo assembleiano em 2011, que funcionaram como mo-
mentos de reforços tanto das respectivas identidades quanto dos 
vínculos entre o presente e um passado mítico que precisava ser 
avivado e lembrado.
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