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ApresentAção

Preconceitos, intolerância e estigmas sempre atormentaram os 
diferentes e forasteiros em graus diversos nos mais distintos grupos 
sociais. Este problema tem atravessado toda a história da humani-
dade. A crítica dos antropólogos ao etnocentrismo tem sido muito 
importante na luta contra a intolerância e a favor dos direitos à di-
ferença – bandeiras importantes na agenda social e ética contem-
porânea. No entanto, a intensificação das migrações e do pluralis-
mo no contexto global faz ressurgir, especialmente em situações 
de crise e competição por bens econômicos, novas expressões de 
preconceitos e de tensões que dificultam o convívio entre os di-
ferentes, principalmente quanto às crenças religiosas e etnias. Tema 
fundamental nas reflexões antropológicas em geral, e em especial 
na Antropologia da Religião, a relação com o diferente é a questão 
central do instigante livro Novos cristãos em Lisboa: reconhecendo es-
tigmas, negociando estereótipos de Cláudia Wolff Swatowiski. 

É importante chamar atenção ao leitor para o fato de que 
a expressão “novos cristãos” adotada pela autora, embora pareça 
similar, não tem relação alguma com a clássica expressão “cristãos 
novos” que, na história do Brasil e de Portugal, se refere a judeus 
obrigados a se converter ao catolicismo para fugir da perseguição 
religiosa. Esses “novos cristãos”, aqui discutidos, apenas lembra-
riam os “cristãos novos/judeus” pelo fato de terem sido estigma-
tizados e estereotipados sofrendo preconceitos. Os dois grupos se 
assemelham assim pela dificuldade de serem aceitos, apesar de ten-
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tarem, pela sociedade portuguesa em geral. E é neste sentido que 
o título sugere um inteligente trocadilho. 

Os três grupos chamados de “novos cristãos” são: os Testemu-
nhas de Jeová, os ciganos que se convertem a uma igreja pentecos-
tal e os fiéis de uma igreja brasileira neopentecostal que faz missão 
em Portugal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Todos tentam 
se firmar na sociedade portuguesa. A própria aderência a igrejas 
pentecostais por parte dos ciganos parece, como sugere a autora, 
uma estratégia desse grupo étnico de adotar um estilo de vida 
mais compatível com a sociedade mais ampla. Por outro lado, os 
projetos missionários, tanto dos Testemunhas de Jeová quanto da 
Igreja Universal do Reino de Deus, implicam uma busca de maior 
presença e aceitação no solo português. 

Apesar de compartilharem problemas semelhantes, esses três 
grupos são muitos distintos em termos de sua história, composição 
e projetos. Essa grande diversidade impediu a autora de realizar 
qualquer comparação sistemática entre eles. Portanto, a proposta 
do livro é apresentar três estudos de caso paralelos. 

Através desses três casos Claudia Swatowiski consegue dialo-
gar com ideias centrais da antropologia internacional e brasileira e 
nos ajuda a refletir sobre questões específicas que contribuem para 
o entendimento de cada um desses grupos religiosos e especial-
mente sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Tendo já mui-
to conhecimento sobre igrejas pentecostais no Brasil, trabalhando 
com Clara Mafra e, sob sua orientação, escrevendo uma dissertação 
de mestrado especificamente sobre Igreja Universal do Reino de 
Deus, Cláudia consegue observar e identificar as dificuldades dessa 
igreja em Portugal e também as novas estratégias missionárias ado-
tadas para permanecer naquele país.

De leitura muita agradável, o livro nos conduz pelo bairro da 
Ajuda em Lisboa ao encontro de membros de cada um desses gru-
pos. A etnografia do bairro nos leva a conhecer os diferentes luga-
res de cultos religiosos, mas especialmente no caso dos três grupos 
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cristãos nos leva a encontrar e conversar com seus fiéis. Esta et-
nografia que começa em um bairro, contudo, nos leva para longe 
dele. Para além do bairro, somos conduzidos em viagens para fora 
de Lisboa e até para além das fronteiras portuguesas. Nesses três 
estudos de caso, Cláudia mostra como não se pode no mundo 
contemporâneo mergulhar em uma comunidade local, seja um 
bairro ou um grupo religioso, sem analisar e conhecer dinâmicas e 
espaços mais amplos de dimensões globais.

Seguindo os passos de sua orientadora de doutorado, Clara 
Mafra, Cláudia é mais uma antropóloga brasileira que inverte o ca-
minho dos antropólogos tradicionais que partiam das metrópoles 
para estudar as periferias, as ex-colônias (ou colônias). Nos últimos 
anos, a antropologia brasileira passa a seguir outro caminho: busca 
entender as sociedades centrais. Como Clara Mafra, Cláudia se 
volta para estudar Portugal, o país que colonizou o Brasil. Processo 
similar de inversão dos fluxos dos séculos passados se observam en-
tre grupos religiosos do mundo todo e, também de brasileiros que 
passam a enviar missionários para pregar o cristianismo na Europa. 
Alegando abraçar esse processo missionário reverso, a Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, um dos objetos da pesquisa, envia pasto-
res para Portugal e abre igrejas por lá. A “missão inversa” realizada 
por essa igreja compartilha com a prática da antropologia brasileira 
contemporânea uma nova dimensão gerada no contexto de glo-
balização mais recente. Como toda novidade, são experiências que 
trazem desafios e questões que vão enriquecer a nossa forma de 
fazer ciências sociais, e também a nossa forma de pensar sobre o 
mundo. Sem dúvida, muito estimulante e enriquecedor o trabalho 
de pesquisa e reflexões que vamos encontrar no presente livro.

Juntamente com Patrícia Birman, João Pina Cabral, Ramon 
Sarró e a orientadora, Clara Mafra, tive o prazer de participar da 
banca de defesa da tese de doutorado que foi a primeira versão 
deste livro. Foi uma tarde intelectualmente muito rica, e também 
divertida graças às argutas e espirituosas observações dos presentes. 
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Lembro disso como um dia de grande alegria. Compartilhei a 
alegria de Claudia e Clara por mais um trabalho concluído com 
sucesso. Escrever esta Apresentação me faz lembrar com saudades 
desse dia e de Clara. 

Clara deveria escrever esta Apresentação, se não nos tivesse 
deixado tão precocemente em 19 de julho de 2013. Ela o faria 
muito melhor do que eu possa ter feito, com muita poesia e emo-
ção, como era seu estilo. A alegria de escrever esta Apresentação se 
mistura assim com muitas saudades. Clara estaria felicíssima em fa-
zê-lo, e ver o livro de Cláudia publicado, assim como eu também.

    Cecilia Loreto Mariz  
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 2013 


