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RESUMO 

SOUZA, Alceu Lourenço. O papel da endogamia na preservação do ethos do 

presbiterianismo do Brasil. Dissertação de Mestrado, São Paulo, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 2014. 

 

A endogamia religiosa é uma instituição social bem estabelecida historicamente 

na tradição presbiteriana. Entretanto, uma parcela importante dos adeptos da 

igreja se envolve afetivamente, namora e se casa com pessoas de fora do 

grupo religioso aprovado. A pesquisa averiguou como se deu a difusão, 

legitimação e manutenção social do conceito de endogamia no 

presbiterianismo brasileiro, desde o período da implantação do 

presbiterianismo de missão no país, procurando compreender como a 

endogamia religiosa tem se justificado em meio à pluralidade social e religiosa 

brasileira, especialmente na contemporaneidade em que se aponta um 

enfraquecimento da legitimidade das instituições religiosas para determinar o 

padrão de conduta e pensamento de seus fiéis. A comparação com estudos 

sobre endogamia entre populações imigrantes, a história do preceito 

endogâmico no Cristianismo, a análise dos textos bíblicos que fundamentam a 

endogamia e uma pesquisa de campo entre os frequentadores de uma 

comunidade presbiteriana paulistana contribuíram para a compreensão da 

questão tanto do ponto de vista da instituição quanto da perspectiva dos seus 

fiéis. 

 

Palavras-chave:  

   



 
 

ABSTRACT 

SOUZA, Alceu Lourenço. The role of endogamy in preserving the ethos of 

Presbyterianism in Brazil. Master Thesis, São Paulo, Mackenzie Presbyterian 

University, 2014. 

 

The religious endogamy is a social institution historically well established in the 

Presbyterian tradition. However, an important part of church members get 

involved emotionally, dating and marrying people outside of approved religious 

group. This study researched how was the spread, maintenance and social 

legitimacy of endogamy concept in the Brazilian Presbyterianism, since the 

missionary Presbyterianism introduction in the country, trying to understand 

how religious endogamy has been justified in brazilians social and religious 

plurality. This study is specially importante nowadays, qhen some people 

believe that religious institutions legitimacy determine behavior patterns is 

getting out of use. Comparative studies on endogamy among immigrant 

populations, the history of endogamous precept in Christianity, the analysis of 

biblical texts that underlie endogamy and a field survey among attendees at a 

Presbyterian community on São Paulo, Brazil, contributed to the understanding 

of the issue from the point of view of the institution and from the perspective of 

its faithful ones. 

 

Keywords: Presbyterianism, Endogamy religious, Religious identity, Religious 

tolerance, Sociology of Religion. 
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Introdução 

Nos Estados Unidos já foram realizadas algumas pesquisas sociais 

importantes sobre o princípio do casamento exclusivo entre os membros de 

dada comunidade, que é uma tradição para diversos grupos étnicos e 

religiosos. O interesse no tópico é provocado por alguns fatores. Do ponto de 

vista institucional, há universidades e institutos ligados a grupos religiosos 

endogâmicos, como a Brigham Young University (fundada pelos mórmons) e o 

Taube Center for Jewish Studies (da Stanford University, sustentado por 

grupos judeus). Além disso, do ponto de vista acadêmico, a endogamia 

religiosa é geralmente reconhecida como um indicador significativo de pelo 

menos duas tendências sociais interrelacionadas: o grau de tolerância religiosa 

prevalecente na sociedade e a importância da afiliação religiosa na definição 

de outros fatores sociais (ELLMAN, 1987, p. 1). É fácil perceber que essas 

tendências são de grande relevância prática em uma sociedade multicultural 

como os Estados Unidos – uma característica compartilhada pela sociedade 

brasileira. 

E o fato facilmente verificável é que a endogamia é, no mínimo, 

incentivada na maioria dos grupos religiosos e, mais especificamente, está 

presente no discurso das muitas denominações evangélicas espalhadas pelo 

nosso país de maioria católica. De fato, a endogamia permanece como 

conceito social bastante valorizado no discurso religioso evangélico, e o 

presbiterianismo não é exceção. Na verdade, a norma de casamento 

exclusivamente dentro do grupo religioso é transmitida pelas gerações 

presbiterianas por meio da Confissão de fé de Westminster, documento 

dogmático de 1649, adotado oficialmente como padrão doutrinário pela Igreja 

Presbiteriana do Brasil; ali, no artigo que trata do matrimônio, o símbolo de fé 

reafirma que é “dever dos cristãos casar somente no Senhor”, concluindo que 

“os que professam a verdadeira religião reformada” não podem se casar com 

católicos romanos nem hereges (CFW, XXIV.iii). 

Contudo, a percepção inicial de um observador do contexto presbiteriano 

é que, na prática, muitos fiéis jovens e adultos escolhem pessoas de fora da 

comunidade presbiteriana para estabelecer o relacionamento amoroso, como 
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se a endogamia religiosa estivesse perdendo sua relevância e força diante da 

diversidade cultural e religiosa presente no Brasil na atualidade. 

Muitos estudiosos da religião no Brasil têm apontado uma crescente 

pluralidade dentro do mercado religioso, especialmente nos centros urbanos, e 

uma pulverização do próprio protestantismo em inúmeras denominações 

evangélicas, pentecostais e históricas que oportunizam contato com fiéis de 

outras tradições religiosas e o intercâmbio de conceitos e afetos, o que tende à 

relativização de aspectos diacríticos do grupo religioso ao qual se pertence. É 

possível que o enfraquecimento da endogamia religiosa seja simplesmente um 

reflexo desta realidade maior. Porém, também é possível que o abandono da 

endogamia religiosa por muitos adeptos esteja causando ou, ao menos, 

colaborando para tal situação de enfraquecimento do poder religioso. 

Justifica-se, então, a pesquisa acerca do papel da endogamia na 

preservação do ethos do presbiterianismo do Brasil. 

Em princípio, diríamos, na dialética social proposta pelo sociólogo Peter 

Berger, que a endogamia religiosa tem perdido sua capacidade de ser 

interiorizada pelos fiéis presbiterianos. Segundo Berger, a realidade social, 

como um aspecto da cultura, opera em um processo dialético fundamental 

composto de três movimentos, que ele denomina exteriorização, objetivação e 

interiorização. A exteriorização é a contínua atuação dos homens sobre o 

mundo, seja moldando o ambiente por meio da atividade física ou 

interpretando-o por meio da atividade mental; o homem constrói o mundo em 

que vive. Na objetivação, esse mundo construído pelos homens adquire uma 

existência tal que passa a ser percebido pelo homem como uma realidade 

exterior e distinta; o homem percebe o mundo em que vive como independente 

dele. A interiorização é a apropriação dessa realidade externa por parte dos 

homens, tornando-a parte da sua própria estrutura da consciência subjetiva; o 

homem é moldado pelo mundo que constrói. “É através da interiorização que a 

sociedade é um produto humano. É através da objetivação que a sociedade se 

torna uma realidade sui generis. É através da interiorização que o homem é um 

produto da sociedade” (BERGER, 1985, p. 16). Se a endogamia religiosa está 

de fato perdendo importância na escolha dos parceiros entre os presbiterianos, 
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pode-se supor a existência de alguma falha no processo dialético, quer na 

exteriorização, objetivação ou interiorização. 

A pesquisa, então, iniciou com o levantamento de diversas pesquisas dos 

campos da Antropologia, da Sociologia, da Antropologia Social e da Psicologia 

Social. Estes estudos permitiram compreender a própria endogamia e sua 

dinâmica nos grupos sociais em que ocorre, especialmente no convívio entre 

diferentes grupos sociais que se preocupam com a manutenção de sua 

identidade. Mostrou-se relevante, também, a análise da relação entre a religião 

e a endogamia, no sentido de compreender legitimação social que a religião 

confere à endogamia e o significado que relacionamentos endogâmicos podem 

adquirir a partir do discurso religioso, ao mesmo tempo em que se refletiu 

acerca da própria religiosa, de acordo com estatísticas e pesquisas sociais 

relevantes. 

Considerando que na história da igreja cristã, sempre houve restrições ao 

casamento com não-cristãos e até mesmo entre cristãos de diferentes 

tradições eclesiásticas, apresentou-se ainda um panorama histórico da 

endogamia no cristianismo. E, levando em conta que, como ramo do 

cristianismo protestante, o presbiterianismo brasileiro procura fundamentar 

suas crenças e ensinos na interpretação do texto bíblico, também se expôs a 

endogamia na Bíblia. Como são poucos os teólogos bíblicos que se detêm na 

análise da endogamia entre os hebreus em seus aspectos sociais, mas os 

estudos neste sentido se mostraram muito úteis para esta pesquisa. 

Por fim, a partir da base de conhecimento assim constituída, pesquisou-

se como se deu a difusão do conceito de endogamia religiosa do 

presbiterianismo desde sua implantação no Brasil, em meados do século XIX, 

procurando traçar uma etnologia da endogamia religiosa no presbiterianismo 

do Brasil. Nesta fase, o interesse recaiu especialmente na compreensão de 

como se justificou a endogamia religiosa na Igreja Presbiteriana do Brasil em 

meio à diversidade racial, social e religiosa brasileira. Essa fase da 

investigação abrangeu publicações e documentos históricos que registraram o 

discurso endogâmico presbiteriano desde a implantação do presbiterianismo de 

origem norte-americana no Brasil. O objetivo foi compreender como se deu a 

difusão da endogamia como valor religioso por meio do discurso religioso da 
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denominação, seja através de seus pregadores mais influentes quanto de 

documentos doutrinários de seus concílios. Para isso, fez-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental, examinando publicações do presbiterianismo 

nacional, como os jornais Imprensa Evangélica (1864-1892), O Puritano (1899-

1958) e O Brasil Presbiteriano (desde 1958 até a atualidade). Igualmente 

importante foi o exame do Digesto da IPB, com as resoluções conciliares que 

têm poder vinculante para os concílios locais e igrejas federadas. 

Entretanto, com o objetivo de não apenas constatar a instituição da 

endogamia religiosa na IPB, mas, especialmente, compreender como é vista e 

vivenciada no presbiterianismo brasileiro, examinou-se a eficácia da 

transmissão do conceito de endogamia entre os adeptos da igreja, procurando 

aferir a relevância que atribuem subjetivamente à restrição matrimonial 

ensinada pela igreja em sua vida afetiva. Nesta parte do trabalho, foi 

fundamental proceder a uma pesquisa de campo que investigou como a 

endogamia tem sido assimilada e vivenciada pela membresia presbiteriana 

para efeitos de comparação entre o discurso oficial e a práxis cotidiana, 

utilizando-se entrevistas e questionários.  

A pesquisa, por fim, avançou para levantar os possíveis motivos da falha 

em transmitir a endogamia às novas gerações. A expectativa foi que a 

pesquisa contribuísse para a reflexão acerca de como os discursos religiosos 

têm determinado a práxis dos fiéis em nossa sociedade, especialmente dos 

presbiterianos. Também que colaborasse para a práxis da liderança desta 

denominação cristã, seja no ajustamento do discurso à realidade ou na 

renovação e reforço do discurso atual. 

Devido ao seu escopo, esta pesquisa não pode avançar em alguns 

aspectos da endogamia cujo estudo comparativo certamente seria 

interessante: a endogamia nas comunidades de imigrantes protestantes e a 

endogamia religiosa em regiões capesinas. De igual modo, percebeu-se que 

um estudo mais biográfico, abrangendo um número maior de casais 

exogâmicos entrevistados, também seria valioso para aprofundar e dar maior 

embasamento empírico às percepções aqui publicadas. Tais estudos, se 

levados a cabo, serão grandemente úteis à compreensão da relação entre o 
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Cristianismo e outras religiões, do Protestantismo e as demais tradições cristãs 

e do papel da religião cristã na sociedade contemporânea. 
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1 – A ENDOGAMIA COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL 

1.1 – Endogamia em grupos indígenas e imigrantes 

Na moderna sociedade ocidental o consenso quase absoluto é que o 

casamento deve ser o resultado do amor romântico entre dois indivíduos. Por 

isso, ainda que se reconheça que as relações familiares determinem as feições 

físicas, as atitudes psicológicas, os direitos à propriedade e outros bens, a 

profissão e até a sucessão de cargos, tem-se um profundo estranhamento à 

noção de que essas relações possam determinar também a pessoa com quem 

se deva casar (DA MATTA, 1983, p. 25-27). Foi por esta razão que os estudos 

etnográficos que iluminaram sistemas de parentesco entre sociedades 

indígenas se tornaram não apenas clássicos na literatura antropológica, mas 

também alcançaram popularidade entre os leitores comuns. 

Fica claro que, quando a Antropologia estuda o parentesco, interessa-se 

especialmente pelo comportamento social, e não tanto pelos aspectos 

biológicos. É certo que, em última análise, as afinidades familiares têm alguma 

relação com a proximidade genética – nem que esta esteja limitada ao mero 

reconhecimento da mãe como genitora; em todo caso, para o antropólogo, 

estes aspectos ganham importância somente na ligação que mantêm com o 

relacionamento socialmente observável (LEACH, 1977, p. 90).  

Entretanto, os relatos iniciais das sociedades indígenas sofriam pelo 

etnocentrismo dos primeiros estudiosos, que tendiam a menosprezar as 

sociedades e culturas que estudavam, em virtude das enormes diferenças para 

com sua própria cultura ocidental. A maioria deles tendia a uma perspectiva 

“evolucionista social”, isto é, procurava encaixar as diversas formações 

culturais numa linha histórica contínua e progressiva que iria do estado mais 

primitivo, quase animal, até o mais civilizado, evidentemente representado pela 

sociedade vitoriana europeia de sua época. Essa disposição, em grande 

medida inconsciente ou irrefletida, de julgar povos ou grupos estrangeiros pelos 

padrões e práticas de sua própria cultura ou grupo étnico marcou 

negativamente o trabalho de levantamento de dados dos pesquisadores, 

especialmente no século XIX. 

Desta forma, diante de costumes que consideravam exóticos e 

primitivos, os primeiros antropólogos se entregaram a conjecturas acerca das 
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circunstâncias que teriam ocasionado hábitos tão diferentes daqueles a que 

estavam acostumados na “civilização”. Isso gerou diversas tentativas de 

explicar a origem dos costumes, como as regras específicas de casamento 

encontradas entre indígenas. Numa introdução preparada para uma antologia 

de textos sobre sistemas de parentesco na África, Radcliffe-Brown critica parte 

da literatura que tratava do parentesco por aquilo que chama de “pseudo-

história”. Segundo ele, os antropólogos partiam de uma situação conhecida no 

presente e imaginavam alguma situação ou evento no passado não-registrado 

que a teria originado. “A devoção à pseudo-história teve resultados infelizes. 

[...] O legado de ideias errôneas está sendo descartado só gradativamente 

pelos estudos de campo que visam à análise de sistemas sociais tais como 

são, sem referência à sua origem, quando esta não é conhecida pela história e 

só pode ser conjeturada pelo raciocínio a priori” (RADCLIFFE-BROWN, 1995, 

p. 60). 

Não que aquelas pesquisas iniciais tenham sido de algum modo inúteis; 

pelo contrário, afinal sem os esforços de Edward Taylor e James Frazer, por 

exemplo, dificilmente a Antropologia avançaria como ciência. Por outro lado, 

também não é verdade que a questão tenha sido definitivamente elucidada 

pela antropologia recente. Conforme expressa Edmund Leach (1976, p. 95), há 

tal variedade nas regras de parentesco já examinadas pelos antropólogos – 

desde sociedades onde o casamento de um homem com uma mulher com a 

qual não tenha qualquer relação de parentesco constitui uma iniquidade 

imperdoável até outras onde vigoram rigorosas proibições em relação à união 

marital entre parentes – que, a despeito das discussões acesas e profundas, 

ainda não foi possível a eles chegar a consenso quanto à origem destas 

regras. 

O antropólogo belga Claude Lévi-Strauss obteve destaque em As 

estruturas elementares de parentesco (2003) ao defender a tese de que havia 

certa lógica interna nos diferentes sistemas familiares observados, seja na 

China, na Austrália ou na Birmânia, uma estrutura que ele considerou 

“universal”. Posta muito superficialmente, sua tese assevera que nossos 

sentidos apreendem e ordenam o mundo por meio de oposições binárias, que 

são então equilibradas com uma terceira posição intermediária; 
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consequentemente, qualquer produção cultural tenderá à mesma dinâmica e, 

portanto, o estudioso poderá perceber tal padrão nas instituições sociais. 

Assim, já que a consciência humana organiza as relações sociais nesse 

princípio dualista, em lugar de se preocupar com as aparentes diferenças 

circunstanciais, o antropólogo deveria buscar o reflexo de dessa onipresente 

estrutura em cada aspecto social estudado. 

Seus estudos estruturalistas deram grande importância às regras que 

delimitavam as possibilidades de casamento, quer excluindo pessoas de 

acordo com seu grau de afinidade familiar, raça ou classe social; quer 

obrigando o casamento com pessoas de determinado grupo, igualmente por 

grau de afinidade familiar, raça ou classe social. Para Lévi-Strauss, a regra 

matrimonial mais fundamental é a proibição do incesto, uma regra exogâmica 

na qual se interdita as mulheres mais próximas. Porém, nota que, ao contrário 

do que o senso comum poderia sugerir, a proibição do incesto não apenas 

restringe as possibilidades, mas também as amplia. A endogamia não é a regra 

entre os grupos tribais e, quando presente, observa Lévi-Strauss, pode ser 

vista apenas como o aspecto positivo da exogamia. Afinal, a partir do momento 

em que um pai ou irmão é proibido de possuir as mulheres de sua casa, como 

a mãe, a irmã e a filha, estas mulheres passam a estar disponíveis para outros 

homens; por outro lado, há, em algum lugar, outros homens renunciando às 

mulheres mais próximas de si que, por esse fato, tornam-se igualmente 

disponíveis aos primeiros. Portanto, a proibição do incesto tem um aspecto 

negativo, de proibição, mas igualmente um aspecto positivo, de oferta de 

parceiras; o tabu do incesto fundamentaria, indiretamente, a troca de esposas 

entre famílias (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 91). 

Embora fosse reconhecidamente devedor à análise estrutural de Lévi-

Strauss, neste ponto Edmundo Leach acusa-o de defender tal posição ao custo 

de ignorar vasta comprovação empírica da existência de sociedades nas quais 

tais normas de incesto não existem. “Isso permite a Lévi-Strauss acompanhar 

Freud na declaração de que o tabu do incesto é a pedra angular da sociedade 

humana. A sua própria explicação dessa lei natural alegadamente universal 

depende de uma teoria de darwinismo social semelhante à que foi favorecida 

por Edward Tylor” (1977, p. 96). Para a teoria freudiana, o tabu do incesto é a 
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base da sociedade humana porque a partir dele o homem primitivo teria 

aprendido a dominar seus instintos selvagens e individuais em favor do 

convívio em grupo. Para Tylor, antropólogo inglês do século XIX, entre as 

sociedades primitivas, apenas sobreviveram aquelas dispostas a entregar suas 

mulheres a outras sociedades como forma de estabelecer alianças de proteção 

mútua – desta necessidade, teria surgido o tabu do incesto e, no decurso da 

evolução social, sociedades exogâmicas. Segundo a crítica de Leach, então, 

há uma incoerência na base da teoria de parentesco de Lévi-Strauss, já que foi 

justamente seu estruturalismo que ajudou a ultrapassar o evolucionismo social 

que dominava a Antropologia até então. De todo modo, ainda que possa haver 

disputa quanto ao papel do incesto e sua relação com a endogamia, não há 

dúvida de que esta é uma regra social com função tanto positiva quanto 

negativa: obriga o casamento dentro de determinado grupo e, 

simultaneamente, proíbe-o em outros grupos (assim como a exogamia).  

Essa dupla função das regras de casamento permitem relacionar 

incesto, endogamia e exogamia. Na prática, o antropólogo nota que a categoria 

dos cônjuges possiveis muitas vezes não é fechada. Há casos em que, ainda 

que haja um grupo interdito, não há um grupo obrigatório e exclusivo, o que é 

chamado “sistema de união preferencial”. A diferença é que “tudo quanto não é 

proibido é permitido”, e assim sob certas circunstâncias e em certo grau, o 

casamento se efetua fora do grupo preferencial, mas sem o escândalo da 

violação do preceito. Endogamia e união preferencial são distintos (LÉVI-

STRAUSS, 2003, p. 88). Ou seja, as regras de parentesco podem se 

apresentar como “prescritivas” ou “preferenciais”: 

Se a regra – independentemente da sua infração ocasional – for a de 

que um homem deve casar-se com uma pessoa numa determinada 

catogoria, isso recebe o nome de casamento prescrito. Se for apenas 

considerado desejável que um homem deve encontrar uma esposa 

numa determinada categoria de pessoas, da-se-lhe o nome de 

casamento preferido ou preferencial (MAIR, 1984). 

Assim como o conceito de incesto depende de quanto determinada 

sociedade expande a noção de parentesco até, por exemplo, um antepassado 

comum na terceira ou sexta geração, a endogamia depende de “até onde se 

estende a conotação lógica da ideia de comunidade, que é função da 
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solidariedade efetiva do grupo” (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 85-86). O 

antropólogo apresenta exemplos etnográficos em que determinados grupos 

indígenas consideravam-se a si mesmos “homens”, no sentido de que as 

demais tribos (e em especial, o homem branco) eram de outra espécie que não 

humana. Obviamente, essa definição estreita de humanidade implicava numa 

regra exogâmica abrangente, onde qualquer estrangeiro era considerado 

impróprio para casamento; e, em contrapartida, significava uma regra 

endogâmica estreita, onde somente poderiam se casar entre membros da tribo. 

Em outros casos que cita, as regras delimitavam as possibilidades matrimoniais 

a alguém do próprio clã ou classe social. Segundo Roberto Cardoso de 

Oliveira, essa auto identificação por oposição pode iniciar a partir do primeiro 

contato interétnico ou com a primeira cisão intragrupal, “implicando a afirmação 

do nós diante do outros, jamais se afirmando isoladamente” (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1976, p. 36-37). 

Apesar das dificuldades em deduzir a origem dos sistemas de 

parentesco, os antropólogos não se contentaram em meramente observar a 

existência de regras de casamento entre os povos estudados nem catalogar 

sua diversidade; procuraram pelo menos compreender sua função na 

sociedade. Pode-se afirmar que, em geral, estas normas reguladoras ou 

costumes da vida familiar procuram proibir ou dar preferência a determinados 

casamentos com o objetivo social de preservar e manter uma estrutura de 

parentesco já estabelecida; mas também visam a continuar um sistema de 

relações institucionais mais abrangentes. 

Quando um casamento entre parentes ameaça romper ou lançar à 

desordem o sistema estabelecido, tende a ser desaprovado ou 

proibido e, tanto maior e mais generalizada seja a perturbação 

causada por um casamento, mais forte tende a ser a censura que 

encontra. Inversamente, preferenciais são aqueles casamentos que 

têm por efeito renovar ou reforçar o sistema existente (RADCLIFFE-

BROWN, 1995, p. 133). 

Ou seja, quanto mais extensa é a rede social que interliga uma 

instituição social a outras, maior a importância que a manutenção daquela 

instituição adquire. No caso da norma de endogamia, para que ela seja seguida 

à risca pelos indivíduos, é necessário que esteja ligada a outras instituições, 
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que funcionarão como reforço social. Casar dentro do grupo pode funcionar 

como manutenção para a ordem social, como garantia de preservação dos 

bens familiares ou como meio de guardar a pureza do grupo. 

Um contexto no qual a endogamia tem sido objeto de estudos 

sociológicos são os grupos imigrantes. O processo de casamento nas 

populações imigrantes é observado por analistas sociais em todo o mundo. 

Está bem estabelecida a existência da tendência ao casamento dentro do 

grupo étnico ou nacional entre imigrantes nos mais diversos países. Afinal, 

frequentemente estes grupos enfrentam o preconceito da maioria nativa e 

buscam apoiar-se mutuamente e reforçar sua identidade perante a nova cultura 

na qual procuram se inserir e que, muitas vezes, os rechaça. O interesse 

sociológico nos casamentos de imigrantes se deve ao fato que padrões de 

união de estrangeiros têm sido vistos como chave para a distância social entre 

os grupos e como indicador estrutural de assimilação social; casais mistos são 

considerados uma célula de hibridização cultural num mundo globalizado. A 

escolha interétnica do cônjuge, a estabilidade e os conflitos associados a esses 

casais, a negociação quanto às decisões familiares cotidianas, como na 

criação de filhos, funcionam como um microcosmo do convívio multicultural 

cada vez mais comum na sociedade contemporânea como um todo (CORTINA, 

2012, p. 41-42). Estes estudos com imigrantes se mostram bastante relevantes 

para o objeto desta pesquisa na medida em que analisam o fenômeno da 

endogamia em uma situação bastante diversa daquela da etnografia clássica 

sobre parentesco, pois os imigrantes convivem em ambientes urbanos, 

multiculturais, industriais, modernos. 

Entre imigrantes que vivem na Espanha, por exemplo, Sánchez-

Domíngues, De Valk e Reher (2011, p. 162) concluíram, a partir de um estudo 

com quase dois mil imigrantes, que a endogamia entre eles é considerada 

vantajosa por uma série de razões, como estratégia facilitadora do processo de 

imigração e de obtenção de autorização de permanência no novo país; 

contudo, destacam como principal razão a contribuição para a defesa da 

identidade cultural e grupal em um contexto que muitas vezes varia da 

indiferença à hostilidade. Os pesquisadores observaram que a endogamia era 

consideravelmente atenuada nas seguintes circunstâncias: a) em regiões nas 
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quais o grupo imigrante não mantém uma coesão social forte; b) entre 

imigrantes que alcançam um nível educacional superior; c) em pessoas que 

estudaram em escolas espanholas; d) quando há afinidade cultural entre o país 

de origem e a Espanha, especialmente quanto à língua; e) se a presença de 

imigrantes do mesmo país é reduzida; f) quando há uma diferença importante 

entre as taxas de imigração feminina e masculina, diminuindo o número de 

possíveis parceiros do sexo oposto disponíveis dentro do grupo (SÁNCHEZ-

DOMÍNGUES, DE VALK e REHER, 2011, p. 141-142). Outro estudo espanhol, 

baseado na Pesquisa Nacional Imigrantes, publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística em 2008, parece confirmar estas variáveis, destacando as altas 

porcentagens de casamento endogâmico entre os imigrantes africanos e, em 

contrapartida, a baixa endogamia entre imigrantes advindos dos países da 

União Europeia (CORTINA, 2012, p. 55). 

Nos Estados Unidos, a taxa de casamentos endogâmicos nos grupos de 

imigração tem diminuído consideravelmente desde a Segunda Grande Guerra. 

A partir de pesquisa quantitativa/qualitativa com mais de vinte e sete mil casais 

de filhos de imigrantes, especialmente provindos da Europa, pesquisadores da 

Universidade Estadual de Nova Iorque concluíram que a probabilidade de um 

casamento endogâmico é consideravelmente influenciado pelo contexto de 

fixação da comunidade no país hospedeiro: diminui quando o adulto tem pais 

que formam um casal interétnico; diminui se o grupo étnico tem baixa 

representação numérica no país; diminui caso dois grupos de imigrantes que 

residem próximos também são originalmente próximos geográfica, histórica ou 

culturalmente (por exemplo, são comuns casamentos entre imigrantes de 

diferentes países europeus), mas aumenta quando há uma grande distância 

cultural percebida (são raros os casamentos interétnicos entre europeus e 

asiáticos, índios americanos ou negros) (ALBA e GOLDEN, 1986, p. 217-219). 

Igualmente examinando as estatísticas de casamentos endogâmicos entre 

imigrantes, entre judeus e entre católicos, também Ellman (1987, p. 3-6) chega 

à conclusão de que, em cada um dos casos, “quanto maior o grupo, maior o 

número de potenciais candidatos para casamento do mesmo grupo étnico e por 

isso a menor taxa de casamento exogâmico”. 
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É comum entre norte-americanos o uso do conceito de pan-etnia para 

designar genericamente grupos étnicos diferentes, especialmente “asiáticos” 

(que indica chineses, coreanos, japoneses, etc.) e “hispânicos” (mexicanos, 

bolivianos, cubanos, brasileiros, etc.). Michael J. Rosenfeld, do Departamento 

de Sociologia da Universidade de Stanford, avaliou as taxas de exogamia e 

endogamia entre os grupos nacionais dentro de cada uma destas pan-etnias 

por meio dos dados do Censo de 1980 e observou que as identidades gerais 

asiática e hispânica são socialmente relevantes no processo de seleção de 

parceiro; as porcentagens de casamentos endogâmicos dentro da pan-etnia 

não são tão elevados quanto de casamentos endogâmicos nacionais, mas 

substancialmente maiores que os casamentos com pessoas de fora do círculo 

pan-étnico. É notável em várias cidades norte-americanas que entre os 

asiáticos a endogamia pan-étnica aumenta na segunda e terceira gerações, 

enquanto que no grupo geral dos hispânicos ocorre o inverso. Rosenfeld (2001, 

p. 172-174) sugere que esta diferença de comportamento se deve a dois 

fatores: a identidade hispânica se firma principalmente sobre o uso da língua 

espanhola em comum entre os imigrantes das diversas nacionalidades; porém, 

conforme a próxima geração é educada no país hospedeiro e assimila a língua 

nativa, os laços pan-étnicos enfraquecem proporcionalmente. Por outro lado, a 

identidade asiática não tem a língua como base, mas sim o preconceito 

antiasiático sofrido no novo país, preconceito esse baseado na aparência e que 

ignora as diferenças entre as etnias particulares. Assim, reativa à 

discriminação, a endogamia dentro das etnias asiáticas e na pan-etnia dos 

asiáticos permanece forte. 

Em outro estudo, Rosenfeld (2002, p. 160-161) examina o crescimento 

de casamentos interétnicos de norte-americanos com imigrantes mexicanos 

entre as décadas de 1970 e 1990. Os dados mostram que o padrão fortemente 

endogâmico da primeira geração de imigrantes tem sido paulatinamente 

abandonado pelas gerações seguintes, de descendentes de mexicanos 

nascidos em solo norte-americano. Comparando a distância no mercado 

matrimonial entre descendentes de mexicanos e brancos com entre negros e 

brancos, ele conclui – talvez positivamente demais – que tem havido um 

processo tal de assimilação à sociedade norte-americana que, com o tempo, os 
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laços conjugais e sociais entre mexicanos-americanos e brancos irão eliminar a 

desvantagem socioeconômica que os descendentes de imigrantes ainda 

experimentam naquele país. 

Em 2007, a taxa de casamentos mistos com imigrantes em países como 

França, Alemanha ou na Áustria atingiu valores entre 11,8 e 18,2% dos 

casamentos contraídos. Na Espanha, esta taxa passou de 4,1% em 1996 para 

12,9% naquele mesmo ano, atraindo a atenção de Gerhard Steingress, do 

Departamento de Sociologia da Universidade de Sevilla. Entretanto, mais que 

indicativo de tolerância, assimilação e aculturação, Steingress (2012, p. 15-17) 

vê nos casamentos exogâmicos modelos potenciais de hibridação transcultural 

para as modernas sociedades multiculturais. “É aqui onde cabe classificar o 

papel e a importância dos casamentos mistos como um microssistema social 

em que os atores sociais negociam diretamente uma convenção para a 

coabitação com base em suas diferenças culturais e suas biografias 

individuais” (STEINGRESS, 2012, p. 35). 

Na França, devido ao crescente fluxo de imigração – tanto de pessoas 

de países europeus de fora da Comunidade Europeia, de países do Oriente 

Médio, Norte da África e Américas – muitas pesquisas acerca das relações 

matrimoniais endogâmicas e exogâmicas das populações imigrantes têm 

focado os aspectos demográficos e o impacto social desta população. 

Buscando compreender os critérios de escolha de parceiros dos filhos de 

imigrantes diretos nascidos em solo francês, Santelli e Collet realizaram 91 

entrevistas biográficas com 57 mulheres e 34 homens com menos de 35 anos, 

todos descendentes de imigrantes em relacionamentos mistos com franceses. 

Por um lado, a pesquisa apontou que a ausência do pai parece ser um fator 

crucial, “com efeitos poderosos sobre a futura escolha do cônjuge”: a formação 

de um casal misto é mais provável quando o pai se ausentou, seja 

concretamente (por divórcio ou falecimento, por exemplo), seja simbolicamente 

(relação paternal impedida por doença, negligência, idade avançada, 

alcoolismo, etc.) (SANTELLI e COLLET, 2012, p. 104). Por outro lado, com o 

foco no que denominaram “socialização pré-marital”, as pesquisadoras 

entendem que a formação de um casal é a extensão de outras formas de 

relação social iniciadas desde crianças (como brincar com vizinhos, fazer 
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amigos, interagir com colegas de escola, flertar, etc.). Assim, escolhas 

habitacionais, educacionais ou profissionais dos pais podem distanciar seus 

filhos de sua casa e comunidade étnica. Um dos primeiros sinais de ruptura 

com a norma étnica e familiar é, no caso das meninas adolescentes, a perda 

da virgindade, que demonstra sua disposição de agir como as outras meninas 

de sua geração e de se distanciar do ambiente tradicional; e, no longo prazo, 

aponta para uma mais que provável preferência por um parceiro francês. Já na 

idade adulta, 

os casais mistos muitas vezes marcam sua distância do universo 

familiar e étnico afirmando o seu desejo de viver de acordo com suas 

próprias referências e gostos, e recusando-se a seguir um modelo 

herdado e um modo de vida ditado pela tradição. Eles geralmente 

dizem ter rompido com a sua herança cultural, a religião em 

particular. Em sua vida social, observa-se um deslocamento em 

direção à rede de amigos e para longe da família, especialmente 

quando há tensões [em relação ao casamento misto] (SANTELLI e 

COLLET, 2012, p. 106). 

Em relação à transmissão de uma identidade étnica aos filhos, notou-se 

uma tendência a utilizar primeiros nomes não muito característicos da etnia 

imigrante. Além disso, como o francês é geralmente a língua usada por ambos 

os pais no cotidiano, foi quase impossível ver transmitida à terceira geração a 

língua de origem dos avós estrangeiros, mesmo quando os pais declararam 

contar com estes para ensiná-la. “Quando nenhum dos pais pratica uma 

religião (o que geralmente é o caso em casais mistos), eles decidem não 

transmitir uma religião ou quaisquer práticas culturais com conotação religiosa, 

optando por responder às perguntas das crianças, mas deixá-los ‘escolher 

depois’” (SANTELLI e COLLET, 2012, p. 108). 

Em um artigo crítico, Beate Collet faz uma avaliação dos estudos sobre 

casamento misto na França e alerta contra situações que parecem passar 

despercebidas nas pesquisas, podendo levar a conclusões precipitadas acerca 

do significado social do aumento de exogamia entre imigrantes. Primeiramente, 

segundo ela (COLLET, 2012, p. 72), é preciso tomar cuidado com ideias de 

casamento idealizadas e românticas demais. 1) Nem sempre o casamento é 

um compromisso “até que a morte os separe”, e muitos casamentos mistos 
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podem ser apenas um dos vários relacionamentos de alguém. 2) As pessoas 

se casam inclusive por se sentirem sozinhas ou precisarem de ajuda – 

especialmente estrangeiros, legalmente excluídos e socialmente discriminados, 

à procura de emprego e integração social. 3) Quando há uma sensível 

desproporção de gêneros no fluxo migratório os casamentos mistos com os 

elementos do grupo majoritário podem ser vistos como um remédio a um mal 

maior. 4) Para o parceiro nativo pode haver um apelo romântico em manter 

uma relação íntima com um estrangeiro ou alguém pertencente a um grupo 

minoritário que precisa de auxílio. 5) Também é verdade que o interesse 

romântico pode se intensificar quando o relacionamento sofre discriminação 

social e rejeição familiar, ou parece romper com barreiras sociais e culturais 

(“complexo de Romeu e Julieta”). De outra parte, Collet destaca que a 

coabitação de parceiros com diferentes afiliações culturais não conduz 

necessariamente a uma “hibridação transcultural”. Somente quando ambos os 

parceiros são capazes para avaliar as diferenças de seu parceiro como sendo 

“eticamente equivalentes” podem estabelecer uma relação social e 

culturalmente igualitária. Via de regra, as mulheres tendem mais a adotar a 

cultura dos homens, sejam eles da cultura imigrante ou da majoritária. “No 

entanto, estudos empíricos mostram também que os casais são capazes de 

inventar novos estilos de vida familiar. Eles não simplesmente reproduzem a 

cultura, seja a nativa predominante, seja a imigrante; mas são criativos em 

diversos setores da vida, elaborando novas e recíprocas trocas sociais, de 

gênero e culturais” (COLLET, 2012, p. 72-74). 

Trabalhando o tema dos casamentos mistos do ponto de vista das 

experiências de vida dos atores sociais, Catherine Therrien, ela mesma uma 

imigrante casada com um cidadão marroquino, destaca que nas últimas 

décadas, as regras sociais do Marrocos foram perturbadas pela 

industrialização, urbanização, educação, destribalização, e o surgimento de 

mulheres urbanas, alfabetizadas e profissionais, modificando a idade de 

casamento, impactando a liberdade de escolher um parceiro, de fazer o 

planejamento familiar e alterando as relações de gênero. Mesmo assim, 

casamentos mistos ainda enfrentam barreiras legais (há legislação 

preservando a natureza islâmica da sociedade) e familiares (a reação às vezes 
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negativa dos parentes ao parceiro estrangeiro e a pressão pela criação 

tradicional dos filhos) (THERRIEN, 2012, p. 136). Na sua avaliação, o 

casamento misto não é a fonte do distanciamento da tradição de origem, mas é 

uma consequência, ou antes, um aspecto de um afastamento já em curso. Mas 

a antropóloga rejeita uma perspectiva meramente negativa; segundo ela, 

casais mistos vivem em uma situação de negociação permanente que abre 

para eles um vasto universo cultural que é maior que cada um dos contextos 

culturais de onde ambos provêm, e mais que a mera colagem de elementos 

das duas realidades originais. “A observação do seu dia-a-dia confirma que a 

misturança [no inglês: “mixedness”] permite aos casais a oportunidade de 

construir uma existência original, elaborada a partir da vasta gama de 

referências culturais disponíveis.” (THERRIEN, 2012, p. 138-139). Ela vê os 

casamentos mistos como locais de harmonização cultural, onde valores 

originais de uma pessoa precisam criar um equilíbrio com um conjunto 

completamente diferente de valores do outro, o que implica um processo de 

seleção para decidir o que pode e o que não pode ser renunciado sem 

comprometer a própria integridade pessoal ou princípios. Contudo, se tomadas 

no sentido de uma implantação recíproca de novos hábitos, e não como a 

deterioração dos antigos, tais transformações implicam que o grau em que se é 

afetado pelo convivência com "o outro" está profundamente relacionado ao 

quanto se está disposto a aceitar uma profunda autotransformação 

(THERRIEN, 2012, p. 142-143). 

A educação formal, um dos fatores atenuantes da endogamia observado 

na Espanha também foi estudada nos Estados Unidos na década de 1980. 

Constatou-se que a endogamia entre asiáticos e negros que cursaram 

faculdade está bem acima da média da população em geral. Em contrapartida, 

a taxa de casamentos endogâmicos entre hispânicos em geral (imigrantes ou 

seus descendentes) é sete vezes menor entre aqueles com ensino superior em 

comparação com os de escolaridade apenas básica (ROSENFIELD, 2008, p. 

15); contudo, é difícil saber se esses dados indicam que a educação superior 

desses hispânicos os fez romper as barreiras étnicas ou se os hispânicos mais 

estudados já pertencem a um grupo menos isolado socialmente. Entre os 

curdos, na Turquia, foi observado igualmente que a endogamia prevalece nos 
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indivíduos de menor escolaridade e comunidades rurais com menos acesso à 

educação formal (GÜLTEKIN, 2012, p. 158). Como na sociedade patriarcal 

curda a mulher deve ficar restrita aos afazeres domésticos e sua educação 

formal é vista como ameaça aos valores tradicionais, é muito mais comum 

encontrar homens curdos mais estudados em casamentos exogâmicos com 

mulheres da maioria turca, enquanto que as mulheres curdas quase 

certamente se casarão endogamicamente com os homens curdos menos 

estudados nas áreas rurais ou de classe social mais baixa nas periferias das 

cidades (GÜLTEKIN, 2012, p. 156-159). A variável da educação formal nos 

padrões de casamento ali tem o agravante de que o governo turco rejeita 

quaisquer formas de identidade étnica, destacando apenas a identidade 

nacional turca. A etnia curda, então, vive uma delicada situação no país, diante 

do projeto de homogeneização levado a cabo pelo estado turco desde a 

década de 1920; assim, o sistema educacional reforça as referências à Turquia 

como nação enquanto promove o esquecimento o abandono das tradições dos 

curdos, inclusive a língua. Como corolário deste contexto social, a pesquisa 

aponta que, na maioria dos casamentos interétnicos de mulheres curdas e 

homens turcos, “ocorre uma assimilação cultural reforçada por instâncias 

políticas, econômicas e educacionais”, na qual a cultura turca prevalece 

completamente sobre a curda, ao ponto de o turco ser a única língua na família 

(GÜLTEKIN, 2012, p. 164). 

Ursula Apitzsch e Eran Gündüz entendem que não é apropriado 

identificar uma pessoa inequivocamente com sua pertença étnica, dada a 

diversidade de pertenças e filiações que cada um experimenta nas diferentes 

fases da vida. Trazendo uma nova abordagem ao estudo das dinâmicas de 

casamento interétnico de imigrantes, eles destacam a manipulação 

autobiográfica que cada indivíduo faz de sua experiência diversificada em uma 

identidade pessoal; por isso, elaboram uma etno-biografia, na qual o principal 

dado é fornecido na entrevista com o sujeito, que narra e reconta sua própria 

história. Os autores analisaram a identidade bicultural inerente à segunda 

geração de famílias de imigrantes a partir do estudo de caso de Efe, um jovem 

curdo-turco, que não só cresceu na Alemanha, mas se casou com uma mulher 

de família alemã, Anna. Por meio da entrevista (APITZSCH e GÜNDÜZ, 2012, 
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p. 88-90), observou-se que o relacionamento interétnico obteve bastante 

resistência da família estendida de Efe, como se ele estivesse traindo a honra 

da família ou se sua escolha matrimonial estivesse fadada ao fracasso; após o 

casamento, o relacionamento de Efe com seus parentes nunca mais foi o 

mesmo. Por outro lado, também ficou claro que bem antes de encontrar-se 

com Anna, Efe já mostrava certa tendência a identificar-se mais com a cultura 

alemã que com a curda ou turca. Apesar de ter crescido em um ambiente 

familiar onde as relações com os parentes e o grupo étnico tinham um lugar 

importante na vida social, Efe preferia ficar em casa e jogar futebol ou basquete 

com seus amigos alemães, enquanto o resto da família ia visitar seus parentes. 

Ele passou a enxergar as restrições em sua família e ambiente familiar como 

uma fonte de estagnação em sua vida. 

No caso de Efe, as referências ao “estilo de vida alemão” ou europeu, 

poderia ter função biográfica de caráter emancipatório. Assim, uma 

possível interpretação seria que as experiências negativas que ele 

tivera em seu próprio grupo étnico podem ter contribuído para a sua 

alienação dele e sua identificação mais forte com o estilo de vida 

alemão. Justamente porque o que ele chama de "cultura alemã" é 

algo menos concreto que lhe dá mais liberdade na organização de 

sua vida. O estilo de vida turco ou curdo, relacionado às experiências 

muito concretas dentro de sua família e seu grupo étnico – como, 

talvez, uma minoria não respeitada –, é visto como uma restrição, que 

não lhe deu a oportunidade de evoluir pessoalmente (APITZSCH e 

GÜNDÜZ, 2012, p. 90-91). 

1.2 – Seleção individual de parceiros  

A seleção do parceiro é um dos passos mais importantes de um 

relacionamento amoroso. A escolha do parceiro adequado facilita o início do 

relacionamento e contribui para que este seja satisfatório e dure mais tempo. 

Porém, nem sempre o critério adotado conscientemente por uma pessoa estará 

relacionado diretamente à pertença ao grupo social, seja para inclusão ou 

exclusão. 

Em um estudo com 356 pessoas, entre homens e mulheres 

heterossexuais e homossexuais, com o objetivo investigar o processo de 

escolha amorosa, Féres-Carneiro (1997) aplicou um questionário contendo os 

seguintes 25 atributos: Sadio, Culto, Companheiro, Mesma crença religiosa, 
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Capacidade para ter filhos, Compatibilidade de ideais, Respeitador da 

privacidade, Liberado sexualmente, Ambicioso, Não ciumento, Sociável, 

Capacidade econômica, Jovem, Fisicamente atraente, Apaixonado, 

Responsável, Senso de humor, Capacidade erótica, Íntegro, Competência 

profissional, Compreensivo, Carinhoso, Fiel, Equilibrado e Ter valores 

semelhantes. As qualidades mais prezadas nos quatro grupos, ou seja, entre 

homens heterossexuais, homens homossexuais, mulheres heterossexuais e 

mulheres homossexuais, foram “Companheiro”, “Íntegro” e “Carinhoso”. Deve-

se observar que tais critérios são naturalmente circunstanciais, podendo sofrer 

variações de acordo com a cultura, faixa etária e época. 

O item “Mesma crença religiosa” constou entre os cinco atributos mais 

desvalorizados; de fato, foi um dos únicos atributos (ao lado do item “Jovem”) a 

constarem como menos importantes em todos os grupos. Aliás, não fosse sua 

menção no grupo das mulheres heterossexuais, “Mesma crença religiosa” teria 

sido ainda menos lembrado. De fato, um ocidental contemporâneo pode 

experimentar alguma estranheza ao considerar a importância do grupo social 

na determinação do cônjuge, especialmente entre sociedades indígenas 

estudadas pela Antropologia, com seus sistemas de parentesco fechados, bem 

como entre grupos de imigrantes, muitas vezes vivendo em relativo isolamento 

na sociedade hospedeira – e, por conseguinte, também em grupos religiosos. 

Na sociedade ocidental, pós-industrial e pós-moderna, há outros quesitos que 

concorrem para a seleção de um eventual futuro parceiro, que não a 

endogamia ou exogamia de grupo. 

Aos olhos do observador ocidental, parecia absurda e irredutível 

sociologicamente. Como era possível que um sistema de família 

pudesse alocar esposas (e maridos)? Que ele alocasse herança, 

propriedade, substância comum, residência, filiação a grupos - 

inclusivos (ou exclusivos), tudo bem — mas o cônjuge? De fato, 

numa sociedade onde o casamento está revestido da ideologia do 

amor romântico e individualista, o matrimônio é institucionalizado 

socialmente como que para expressar os fatos da psicologia, 

preferência e tendência individual. Deste modo, mesmo quando sei 

que, no final das contas, foi minha classe social quem determinou 

minha mulher, ainda assim desejo pensar que foi alguma força 

superior (o “amor”) que nos uniu, nessa condição essencial para a 
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junção dos sexos num universo individualista como o nosso (DA 

MATTA, 1983, p. 26). 

Analistas sociais têm sugerido que os padrões endogâmicos tendem a 

desaparecer, por diversas razões ligadas ao processo modernizante da 

sociedade ocidental, ainda que nem sempre as pesquisas empíricas 

posteriores tenham comprovado tal hipótese. Conforme demonstra Michael 

Rosenfield a partir dos dados do Censo norte-americano, as previsões de que 

a secularização da sociedade conduziria a um declínio de endogamia religiosa 

e racial concomitante a um aumento da homogamia educacional não foram 

confirmadas. A endogamia racial diminuiu muito mais devido às ações legais 

decorrentes do movimento pelos direitos civis que como resultado da maior 

educação formal; mesmo assim, os negros norte-americanos continuam sendo 

o grupo social mais endogâmico do país. E, ainda segundo ele, as taxas de 

endogamia religiosa entre protestantes, católicos ou judeus têm se mantido 

estáveis ao longo das últimas décadas, depois de certo declínio até a década 

de 1970 (ROSENFIELD, 2008, p. 1-5). 

A Psicologia tem se ocupado da dinâmica presente na seleção de 

parceiros amorosos. Após fazer uma recensão de diversas pesquisas no tema 

segundo o Modelo de Investimento Parental, Altafim, Lauandos e Caramaschi 

(2009) apresentam uma análise de quais características eram consideradas de 

maior importância no momento de iniciar uma “paquera”. A pesquisa foi 

realizada com a participação voluntária de 100 estudantes universitários, 

provenientes de cursos variados, da Universidade do Estado de São Paulo 

(UNESP), e a coleta de dados se baseou em informações obtidas pela 

aplicação de um questionário contendo as seguintes características: bom nível 

de estudo, popularidade, alto poder aquisitivo, compreensão, criatividade, 

inteligência, boa capacidade de ouvir, calma, aparência física, saúde, 

maturidade, sensualidade, bom senso de humor, ousadia, sociabilidade, 

elegância, maneira de se vestir e gentileza – para as quais os sujeitos deram 

notas. As características consideradas menos importantes tanto pelos homens 

quanto pelas mulheres foram “alto poder aquisitivo” e “popularidade”, mas os 

psicólogos levaram em consideração que os sujeitos podem não ter se sentido 

confortáveis em responder que valorizavam estas características. Já “bom 



30 
 

senso de humor”, “inteligência” e “gentileza” obtiveram as maiores médias entre 

respondentes de ambos os sexos. A conclusão dos pesquisadores é que, 

mesmo em um ambiente onde a maioria dos relacionamentos é iniciada sem 

qualquer perspectiva de longa duração ou compromisso, as pessoas se 

interessam por quem exiba qualidades facilitadoras da convivência em vínculos 

duradouros e que sugiram um futuro promissor e estável. Sendo a religião um 

componente importante na formação cultural do indivíduo, supõe-se que esta 

possa influenciar na durabilidade de uma relação. Infelizmente, a pesquisa não 

a incluiu entre os fatores estudados – talvez refletindo uma persistente e 

equívoca tendência na academia de desmerecer a religiosidade ou 

espiritualidade no estudo humano. 

Retomando a Teoria de Estratégia Sexual, considerada como uma 

extensão da Teoria de Investimento Parental, Borrione e Lordelo (2005) 

levantam algumas limitações deste modelo descritivo da dinâmica de atração e 

escolha sexual. Com base em estudos recentes, em seu lugar propõem como 

fatores na seleção de parceiros a propensão, a familiaridade, enamoramento 

romântico e o apego. Em outras palavras, a escolha do parceiro acaba sendo 

restringida àqueles indivíduos com quem se tenha acessibilidade imediata e 

que superem os critérios mais pessoais de rejeição; após esta “seleção 

natural”, entra em cena a percepção da reciprocidade do gostar, alimentada por 

comportamentos mútuos de busca de proximidade física, até que se 

desenvolve algum sentido de proximidade e segurança mais forte. O artigo 

finaliza destacando o papel do vínculo de apego desenvolvido na infância com 

os pais na qualidade do apego experimentado na fase adulta, quando da 

formação das relações amorosas (BORRIONE e LORDELO, 2005, p. 42). 

A escolha de um parceiro ideal pode ser explicada por diversos fatores, 

incluindo biológicos (sexo masculino ou feminino) ou concretos (dinheiro, 

aparência), além de proximidade e semelhança, não somente física, mas 

também cultural; ainda características mais subjetivas da pessoa que escolhe 

podem ser relevantes, tais como seus valores e traços de personalidade. Têm 

surgido no Brasil algumas pesquisas interessantes dedicadas exatamente a 

estes dois últimos aspectos, seguindo o modelo denominado “Teoria 
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Funcionalista dos Valores Humanos”, que afere as seguintes funções 

valorativas (GOMES, GOUVEIA, et al., 2013): 

- Existência. O propósito principal de valores desta subfunção é 

assegurar as condições básicas de sobrevivência biológica e psicológica 

(estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). 

- Realização. As pessoas orientadas por valores deste grupo são 

focadas em realizações materiais e buscam a praticidade em decisões e 

comportamentos (êxito, poder e prestígio). 

- Normativa. Esta subfunção enfatiza a vida social, a estabilidade 

grupal e o respeito por símbolos e padrões culturais que prevaleceram durante 

anos (obediência, religiosidade e tradição). 

- Suprapessoal. Os valores desta subfunção apresentam uma 

necessidade por uma melhor compreensão e domínio do mundo físico e social 

(beleza, conhecimento e maturidade). 

- Experimentação. Representa o os valores que a integram 

favorecem a promoção de mudança e inovação na estrutura das organizações 

sociais, aspectos que são típicos em pessoas jovens ou criadas em contextos 

mais liberais (emoção, prazer e sexualidade). 

- Interativa. Nesta subfunção os valores representam as 

necessidades de pertença, amor e afiliação, promovendo o estabelecimento e 

a manutenção das relações interpessoais por parte do indivíduo (afetividade, 

apoio social e convivência). 

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba fez 

uma pesquisa com 205 pessoas, que responderam tanto acerca de seus 

próprios valores e personalidade, quanto sobre as qualidades que 

consideravam mais interessantes em um “parceiro ideal” (GOMES, GOUVEIA, 

et al., 2013). Ao procurar correlacionar os resultados cruzados dos 

questionários, os pesquisadores notaram que as diferenças de personalidade 

pouco influenciaram os atributos desejados no parceiro, enquanto que os 

valores foram bem mais determinantes nesta seleção. Eles avaliaram que, 

embora sejam geralmente considerados importantes para compreender a 

escolha do parceiro, os traços de personalidade pareceram ser menos 

preponderantes nesta pesquisa, “sugerindo serem os valores aspectos centrais 
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no sistema cognitivo das pessoas, influenciando suas atitudes e escolhas”, 

apresentam-se como princípios-guia na vida. Pela relação com o objeto do 

presente trabalho, é interessante registrar que o item de valor “normativo”, que 

inclui os valores religiosos, se correlacionou mais forte e diretamente com o 

atributo “tradicional” no parceiro ideal. Outro grupo já realizara pesquisa muito 

parecida em João Pessoa, trabalhando uma amostra mais abrangente, 

formada por 421 pessoas. Também pautada nos valores como determinantes 

dos fatores de escolha do parceiro, chegou a resultados equivalentes 

(GOUVEIA, FONSECA, et al., 2010). 

Pierre Bourdieu aborda a questão da escolha individual de parceiro 

romântico por uma perspectiva sociológica; segundo ele, mesmo o padrão 

ocidental moderno de escolha de parceiro independente do grupo social é 

socialmente determinado pelo habitus, ou seja, o conjunto de valores, 

disposições e expectativas adquiridos cotidianamente no convívio social que 

moldam o gosto do indivíduo de uma dada sociedade, grupo ou classe social. 

As compatibilidades e incompatibilidades sociais têm um papel fundamental no 

gosto do indivíduo e, consequentemente, “orientam os encontros sociais, 

desencorajando as relações socialmente discordantes, incentivando as 

relações ajustadas, sem que estas operações tenham de se formular, algum 

dia, de outra forma que não seja na linguagem socialmente inocente da 

simpatia ou da antipatia” (BOURDIEU, 2007, p. 225-228). Afinal, o universo de 

pessoas consideradas apropriadas por alguém é sempre referendado em um 

sistema de sinais registrados inconscientemente (como o vestuário, fala, 

postura e forma de andar) que se encontra na origem das “antipatias” ou 

“simpatias” que parecem tão particulares e naturais aos próprios envolvidos – 

aquilo que Bourdieu denomina “afinidades seletivas”. 

1.3 – Endogamia e identidade grupal 

A endogamia está presente em diversos grupos humanos onde as 

pessoas estabelecem relacionamentos interpessoais. Há vários fatores que 

podem influenciar na escolha do parceiro ou cônjuge, tanto em concordância 

com um princípio endogâmico presente em um determinado grupo social, 

quanto na direção de rompimento com ele. 
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A endogamia racial ou étnica é uma das mais facilmente perceptíveis, já 

que as características do grupo são, na maioria dos casos, externas (aparência 

física, roupas, localização geográfica, etc.); contudo, também se devem incluir 

outras mais sutis, embora igualmente poderosas (como o padrão de beleza 

fortemente influenciado pela cultura). Fatores alheios podem mascarar 

consideravelmente o papel da endogamia racial ou étnica em um contexto 

urbano. As pesquisas indicam que a densidade demográfica de determinada 

população local tem grande peso na importância que alguém dá à identificação 

racial na escolha do parceiro. Outro fator relevante é a educação formal: 

adultos que estudaram em escolas multirraciais tendem a valorizar menos o 

critério racial ao eleger um cônjuge; em adultos com formação superior, a 

formação pode se tornar um quesito na escolha do cônjuge, em concorrência 

com o aspecto racial. Por vezes, até mesmo a endogamia profissional pode se 

sobrepor à endogamia racial, conforme o indivíduo se relaciona primariamente 

com outros que exercem a mesma profissão ou, pelo menos, circulam no 

mesmo ambiente profissional, e com estes compartilha interesses e valores. 

Segundo sugere Leach, é muito provável que a única explicação para 

muitos hábitos de uma comunidade seja simplesmente o desejo de distinguir-

se dos vizinhos, no sentido de sentirem-se superiores a eles. Ele afirma que 

um hábito local pode afirmar a identidade do grupo não apenas no 

reconhecimento de que “nós, que somos do povo X, procedemos de modo 

diferente de vocês, os do povo Y”; há também uma afirmação de valor, como 

“os nossos costumes são bons; aquelas abomináveis criaturas do povo Y, do 

outro lado do vale, são selvagens, fazem tudo ao contrário” (LEACH, 1976, p. 

90-91). Considera-se que um dos elementos importantes para a consolidação 

do sentimento de identidade é o jogo dialético entre a semelhança e a 

diferença, que Oliveira (1976, p. 36) chama de “identidade contrastiva", ou seja, 

quando as pessoas ou grupos afirmam sua identidade, o fazem como “meio de 

diferenciação em relação a alguma outra pessoa ou grupo com que se 

defrontam; é uma identidade que surge por oposição, implicando a afirmação 

do “nós” diante do “outros”, jamais se afirmando isoladamente”. 

Quando um grupo entra em contato com outro grupo, a própria dinâmica 

de relações intergrupal acaba cristalizando certas marcas distintivas. Estas 
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marcas podem ser negativas ou positivas, sendo designadas pelo próprio 

grupo ou pelo outro. Podem surgir de uma característica ou costume que não 

sejam vistos como pertencendo a ambos os grupos (“eles são negros”, “nós 

comemos carne”, “eles são idólatras”) ou da própria relação entre eles (“nós 

somos escravos deles”, “eles são nossos escravos”). Estas diferenças passam 

a ser vistas como “índices de maior ou menor humanidade, dentro de uma 

hierarquia de maior ou menor valor social” (VIERTLER, 2006, p. 46-47). 

E não há dúvida de que estes estudos da endogamia entre raças ou 

etnias põem em evidência o aspecto de reforço ou manutenção da identidade 

do grupo no indivíduo – um esforço que se pauta pela diferenciação com uma 

identidade que seja reconhecida como externa e estranha. Como explica 

Roberto Oliveira (1976, p. 45) “a especificidade da identidade étnica, 

particularmente em suas manifestações mais ‘primitivas’ está no conteúdo 

etnocêntrico inerente à negação da ‘outra’ identidade em contraste”. Assim 

sendo, os casamentos endogâmicos numa determinada comunidade ajudam a 

reforçar a identidade grupal não somente ao reafirmar suas diferenças, mas 

também sua superioridade em relação aos “de fora”. 

Parece ser esta a razão pela qual escolher alguém de outra comunidade 

para se casar pode ser visto como ofensa, uma declaração dupla de que o 

grupo não é tão diferente nem tão melhor que os demais como se supunha 

tradicionalmente. É fácil perceber que tal relacionamento está envolvendo mais 

que a mera escolha pessoal do parceiro, mas sim uma declaração pública do 

valor que a identidade do grupo realmente tem – pelo menos naquilo que a 

comunidade tem valorizado como diferencial em relação a outros grupos. Esta 

percepção parece ser corroborada pelos resultados da pesquisa norte-

americana indicarem que a probabilidade de relações exogâmicas aumenta 

entre filhos de casais exogâmicos e entre indivíduos de grupos considerados 

mais próximos na origem ou aparência física. Se as diferenças são 

desestimadas, a endogamia diminui. 

1.4 – A função religiosa da endogamia: legitimação e pureza 

Como ensina Lévi-Strauss (2003, p. 82), o mero fato de um grupo social 

estabelecer uma regra para determinado comportamento já significa uma 

afirmação de um valor essencial daquele comportamento e de seu direito de 
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controle sobre ele. É por isso que na maioria das culturas ou grupos sociais em 

que alguma forma de endogamia é prescrita, há também mecanismos sociais 

que dão à regra matrimonial o peso de autoridade necessário ao seu 

cumprimento obrigatório. Um casamento fora das regras pode indispor o grupo 

inteiro contra o noivo, torna-lo um pária ou responsabilizá-lo por qualquer 

desastre ou infortúnio que venha a ocorrer nos próximos dias. 

Explica Peter Berger que as instituições sociais são produzidas 

coletivamente, e permanecem reais e válidas para os indivíduos de uma dada 

sociedade em virtude de seu reconhecimento também pela coletividade, 

reconhecimento este que necessariamente se manifesta na sua natureza 

compulsória. “Em outras palavras, a coercividade fundamental da sociedade 

está não nos mecanismos de controle social, mas sim no seu poder de se 

constituir e se impor como realidade” (BERGER, 1985, p. 25). Assim, o 

indivíduo vem a encontrar sua identidade e desempenhar seu papel social 

conforme predeterminado pela sociedade, sem percepção alguma de que tal 

identidade e papel não lhe pertencem por natureza, mas por imposição social. 

A eficácia desse processo depende das instituições sociais se apresentarem à 

consciência do indivíduo como fundamentadas na natureza humana ou na 

ordem universal. É nesse ponto que o mito e a religião entram, como sua 

autoridade para investir de sacralidade aquelas instituições. 

Com a confirmação religiosa, o costume ou tradição se reveste de uma 

realidade transcendente, e se apresenta como um reflexo de uma existência e 

ordem superiores. “Essa demonstração de uma relação significativa entre os 

valores que o povo conserva e a ordem geral da existência dentro da qual ele 

se encontra é um elemento essencial em todas as religiões, como quer que 

esses valores ou essa ordem sejam concebidos” (GEERTZ, 2001, p. 93). A 

religião constrói uma imagem da realidade na qual os acontecimentos pontuais 

e cotidianos ganham significado e valor metafísico, como se obedecessem a 

um curso praticamente cósmico. A força de uma religião ao apoiar os valores 

sociais depende da capacidade dos seus símbolos de formularem o mundo no 

qual esses valores são ingredientes fundamentais. Como explana Geertz 

(2001, p. 95-96), “nos rituais sagrados e nos mitos, os valores são retratados 

não como preferências subjetivas, mas como condições de vida impostas, 
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implícitas num mundo com uma estrutura particular”. Uma religião, assim, é 

esse conjunto ordenado de símbolos sagrados que medeia, para aqueles 

comprometidos com ela, um conhecimento genuíno das condições essenciais 

pelas quais a vida tem que ser vivida, um significado aos acontecimentos 

cotidianos e um “fundamento metafísico” aos valores professados. 

Ao adquirir esse caráter universalizante emprestado pela religião, a 

regra social é reforçada positiva e negativamente, de forma que sua quebra 

prevê consequências funestas, tornando extremamente improvável que aquilo 

ocorra ou, pelo menos, que ocorra sem uma bem fundamentada e certeira 

desaprovação social. Esse reforço negativo geralmente se apresenta por meio 

de duas categorias relacionadas, porém com diferenças importantes entre si: 

“tabu” e “pecado”. Roger Bastide retrata com precisão as diferenças entre 

ambas: 

É suficiente que um tabu seja violado para que as forças sagradas 

demoníacas sejam abaladas. Já o pecado é ato de desobediência às 

ordens da divindade pessoal. Sob a lei do tabu a intenção não conta. 

Voluntário ou não, o crime provoca automaticamente más influências. 

No pecado, intervém a vontade humana. Há ruptura de contrato. 

Então, Deus retira sua misericórdia e benevolência. A punição abate-

se sobre os fiéis, segundo a vontade de Deus. a punição decorre 

sinteticamente do crime. Ela pode não vir quando a graça funciona. 

Porém, desde que a ruptura do contrato é obra sua, o pecador é 

responsável, e as consequências de seu ato atingem a coletividade 

por gerações sucessivas (BASTIDE, 1990, p. 53-54). 

Em geral, a ansiedade por pureza que os ritos traduzem tem como 

contrapartida sociológica o cuidado de defender a unidade política e cultural de 

um grupo minoritário. Mary Douglas cita o exemplo étnico-religioso dos 

israelitas, que sempre foram minoritários e objeto de fortes pressões externas. 

“A sua preocupação com a integridade, a unidade, a pureza do corpo humano 

reflete exatamente os receios que sentem a propósito dos limites do seu 

próprio corpo político” (DOUGLAS, 1991, p. 92). Em alguns casos, não 

misturar-se com o outro significa manter-se puro, essa pureza podendo ser 

entendida etnicamente ou moralmente – no caso da endogamia religiosa. A 

santidade ou pureza tem a ver com a integridade, enquanto a impureza está 
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relacionada com a desordem e mistura. Dito de outra forma, a santidade “exige 

que os indivíduos se conformem à classe a que pertencem e que não haja 

confusão entre os diferentes grupos de objetos” (DOUGLAS, 1991, p. 43). 

A essa altura é preciso observar que sagrado não é apenas o oposto de 

profano, mas também de caos; por isso, “o cosmos sagrado, que transcende e 

inclui o homem na sua ordenação da realidade”, fornece “o supremo escudo do 

homem contra o terror da anomia”. “Achar-se numa ‘relação correta’ com o 

cosmos sagrado é ser protegido contra o pesadelo das ameaças do caos. Sair 

dessa ‘relação correta’ É ser abandonado à beira do abismo da incongruência” 

(BERGER, 1985, p. 40). 

Geertz (2001, p. 96) conclui que “a religião, fundindo o ethos e a visão 

de mundo, dá ao conjunto de valores sociais aquilo que eles talvez mais 

precisem para serem coercivos: uma aparência de objetividade”. Portanto, tem 

a religião, nas mais diversas culturas, essa capacidade de atribuir a um dado 

conjunto de valores sociais uma objetividade tal que passa a ser visto como 

essencial para a existência ou, pelo menos, para a ordem geral e o bem estar 

pessoal. O ethos se torna mais razoável, aceitável, autêntico e essencial à 

consciência do fiel. Por isso, em muitos casos, é a religião que fornece o 

fundamento pelo qual a regra endogâmica passa a ser de suma importância, 

com justificativas bem mais elevadas que meramente manter a identidade 

grupal intacta, e consequências bem mais certas que a simples possibilidade 

de ter dificuldades em se adaptar aos costumes diferentes do povo do cônjuge. 

No contexto cultural da sociedade ocidental, provavelmente parecerá 

inadequado que a pureza moral e religiosa, bem como a identidade social, 

sejam ligadas tão objetivamente à escolha do cônjuge. Na sociedade ocidental 

contemporânea, onde prevalece o pensamento científico e a secularização, 

não se transfere mais os valores de um contexto de vida para o outro de uma 

maneira unificadora; experimenta-se a vida cada vez mais fragmentada, de 

modo que a religião professada no templo pode não ter grande interferência 

sobre a esfera profissional ou afetiva. Como ironiza Rubem Alves (2008, p. 10): 

Mas não se pode negar que ela [a religião] já‚ não pode frequentar 

aqueles lugares que um dia lhe pertenceram: foi expulsa dos centros 

do saber científico e das câmaras onde se tomam as decisões que 

concretamente determinam nossas vidas. Na verdade, não sei de 
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nenhuma instância em que os teólogos tenham sido convidados a 

colaborar na elaboração de planos militares. Não me consta, 

igualmente, que a sensibilidade moral dos profetas tenha sido 

aproveitada para o desenvolvimento de problemas econômicos. E é 

altamente duvidoso que qualquer industrial, convencido de que a 

natureza •é criação de Deus, e portanto sagrada, tenha perdido o 

sono por causa da poluição. 

Na verdade, já pertence ao senso comum observar que as confissões 

religiosas, especialmente as tradicionais, têm experimentado crescente 

dificuldade em impor valores e conceitos aos fiéis, que se sentem livres para 

recompor livremente seus quadros de referências éticas. Enquanto isso, as 

sociedades mais religiosas, mágicas ou míticas “criam um só universo coerente 

no plano simbólico” (DOUGLAS, 1991, p. 55); uma visão de mundo, portanto, 

muito mais coesa e coerciva da consciência individual. Entretanto, isso não 

significa necessariamente que a sociedade ou o indivíduo contemporâneos 

tenham rejeitado completamente as lentes religiosas para observarem o 

mundo. Os sociólogos Berger e Luckmann (2005, p. 47-49), por exemplo, 

questionam a popular teoria de que “a modernidade leva invariavelmente à 

secularização” como explicação suficiente para a perda de credibilidade da 

interpretação religiosa na consciência das pessoas; eles afirmam que, com 

raras e notáveis exceções, o indivíduo moderno comum ainda carece de 

“instituições medianeiras” de sentido, e destacam que a religião continua entre 

as principais. Pode-se afirmar que, apesar das evidências de que o 

envolvimento religioso está se tornando mais e mais privatizado, fragmentado e 

isolado de outras esferas de participação social, econômica e política, muitos 

estudiosos ainda encontram uma estreita conexão entre religião e vida familiar, 

especialmente no âmbito do casamento. 

De todo modo, tomando-se a secularização em sua definição mais 

estreita, de um declínio na influência da religião organizada sobre o cotidiano 

da sociedade, mesmo uma diminuição da endogamia religiosa não estará 

necessariamente associada a um declínio na devoção individual ou na 

espiritualidade, mas sim à redução das barreiras sociais fundamentadas na 

visão religiosa. Naturalmente, uma taxa elevada de casamentos endogâmicos 

não significará que a religião é a principal razão para a seleção de um 
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companheiro. Onde um grupo religioso mantém uma concentração geográfica, 

a proximidade aumenta a probabilidade relações com potenciais cônjuges da 

mesma preferência religiosa. Encontros e atividades religiosos também provêm 

oportunidade para contatos pessoais com pessoas que professam a mesma fé 

e escolas confessionais também fornecem um contexto no qual se pode 

conhecer possíveis cônjuges. Além disso, fatores socioeconômicos e étnicos 

que estão associados com determinadas confissões religiosas entram em jogo 

durante a escolha do parceiro; por exemplo, cristãos ortodoxos normalmente 

pertencem simultaneamente à comunidade religiosa e à étnica, enquanto 

judeus costumam pertencer também às classes mais altas e estudadas. Não 

obstante seu motivo alegado, no entanto, tem-se percebido que o casamento 

endogâmico perpetua a associação entre religião e família. Uma avaliação dos 

dados do Censo canadense de 1981 indica uma forte tendência para a 

endogamia religiosa: apenas 22% da população casada tem um cônjuge de 

uma religião diferente; se a religião não tivesse peso algum na escolha do 

parceiro, então este número seria de 75%. Esta descoberta apoia a alegação 

de que os laços entre a religião e a formação familiar ainda permanecem fortes 

(HEATON, 1990, p. 375). 

Sabe-se que alguns grupos religiosos, como judeus, quakers e 

muçulmanos, tradicionalmente consideram como prova de ortodoxia que 

marido e mulher professem a mesma fé. Conforme nota Leach (1976, p. 97), 

esta regra em geral tem dupla função: expressar que ambos pertencem ao 

mesmo credo e garantir que esse credo se perpetue nas gerações futuras. De 

fato, esta explicação parece ser confirmada empiricamente, por exemplo, em 

uma pesquisa norte-americana com filhos de casais onde apenas um dos pais 

era judeu à época do casamento, entre aqueles cujo parente não-judeu se 

converteu após o casamento, 50% declararam se identificar como judeus, 

enquanto entre aqueles em que não houve conversão ao judaísmo, apenas 

30% se identificaram como judeus; na geração seguinte, os números são ainda 

mais baixos, 45% e 11%, respectivamente (ELLMAN, 1987, p. 11,13). No 

Brasil, Marta Topel estudou uma comunidade paraense de descendentes de 

um grupo de homens judeus que chegaram do Marrocos há mais de um 

século. Como os imigrantes ficaram geograficamente isolados de outros grupos 
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judeus no país, casaram-se com mulheres católicas da região, mas a maioria 

delas não se converteu ao judaísmo. Topel atribui à essa exogamia 

compulsória a miscigenação de tradições judaicas com costumes católicos 

locais, e prevê que, ainda que continuem se identificando como judeus no 

presente, “o mais provável é que num futuro próximo essa identidade judaica 

singular se esvaeça no seio da sociedade maior” (TOPEL, 2005, p. 196). 

Pesquisas realizadas nos Estados Unidos na década de 1980 pelo 

Centro Nacional de Pesquisa de Opinião (NORC, na sigla em inglês) mostram 

que 16% dos protestantes, 38% dos católicos e 20% dos judeus tinham 

cônjuges nascidos e criados em religiões diferentes. Em todos os casos, as 

pessoas mais jovens tiveram uma maior taxa de casamentos mistos. 

Casamentos interdenominacionais, ou seja, de exogamia limitada a adeptos de 

outras tradições cristãs protestantes e evangélicas, variaram de 72% entre os 

episcopais e presbiterianos até 33% entre os batistas (ELLMAN, 1987, p. 2). 

Heaton (1990, p. 370) avalia que, no Canadá, o tamanho dos grupos 

religiosos teve uma importância reduzida na taxa de endogamia de cada 

tradição religiosa, pois grupos menores tenderam a compensar a propensão à 

exogamia pela falta de parceiros disponíveis dentro do grupo manifestando 

maior coesão em torno da identidade grupal minoritária – “sem a endogamia, 

pequenos grupos poderiam facilmente desaparecer”, afirma ele. Os dois fatores 

mais influentes em favor da endogamia religiosa foram, na sua análise, a 

coesão do grupo religioso e um forte senso de sobrevivência. Por outro lado, 

religiões com grande diferença entre número de adeptos masculinos e 

femininos experimentaram as taxas mais altas de exogamia, indicando papel 

relevante da disponibilidade de parceiros nas taxas de endogamia religiosa. 

Examinando a tendência ao casamento inter-religioso nos EUA, Mccutcheon 

observa que, ao contrário da hipótese comum de que o decréscimo da 

endogamia religiosa entre jovens com educação superior decorreria do efeito 

secularizante do contexto universitário, o fator determinante neste caso é o 

mercado amoroso naquele ambiente, pois quanto menor o número de parceiros 

potenciais do mesmo credo na universidade, maior a chance de que ocorra 

casamento misto; ele sugere que essa questão pode explicar porque as 

denominações protestantes históricas mais conservadoras, da elite branca 
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norte-americana, demonstram taxas menores de exogamia, inclusive para 

casamentos com evangélicos de outras denominações (MCCTCHEON, 1988, 

p. 224). 

Em uma pesquisa realizada nos livros de atas de casamento em duas 

igrejas paulistanas, uma católica e outra luterana, cobrindo vinte anos de 1958 

a 1978, Edison Minami (2010, p. 266-270) verificou que os casamentos mistos 

representaram apenas 1,69% do total de matrimônios celebrados na Paróquia 

Católica de Santa Generosa, mas 47,11% dos casamentos contraídos na Igreja 

Luterana da Paz. Apesar de lamentar que nem todas as fichas tivessem a 

informação da religião de ambos os progenitores, ele ainda notou que um 

número significativo dos contraentes de casamentos mistos provinha de um 

contexto familiar de pluralidade religiosa, com pais em situação de casamento 

inter-religioso também (2010, p. 256-261), sugerindo um possível padrão a se 

reproduzir no decurso das gerações, onde pais em casamento misto estariam 

“mais propensos” a presenciar filhos em casamentos igualmente mistos 

(MINAMI, 2010, p. 250). 

No outro extremo, a partir de sua pesquisa na periferia de Recife (PE) 

com dezessete famílias populares majoritariamente evangélicas, a professora 

Márcia Thereza Couto afirma que é na articulação entre relações familiares e 

opção religiosa que mais se explicitam as contradições e rupturas entre a 

prática do indivíduo e as normas e valores preconizados pelos grupos 

religiosos. Ela verificou que muitas moças evangélicas se relacionavam com 

homens não evangélicos, a despeito da orientação eclesiástica endogâmica, do 

reforço deste direcionamento no âmbito familiar, e mesmo do conhecimento do 

histórico da mãe de sofrimentos e conflitos conjugais advindos da discordância 

religiosa com o marido não evangélico (COUTO, 2005, p. 209,219). O que teria 

exercido atração suficiente para invalidar tais considerações negativas na 

escolha do parceiro amoroso? 

Ellman (1987, p. 1) propõe três variáveis que influenciam as 

probabilidades de casamentos mistos: 1) a proporção populacional de cônjuges 

elegíveis; 2) as distâncias que separam diferentes grupos sociais e 3) os 

preceitos endogâmicos particulares dos grupos religiosos. As pesquisas têm 

apontado a correção de suas conclusões, mas conduzem o pesquisador a 
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acrescentar que a elegibilidade do parceiro é grandemente definida pelos 

aspectos culturalmente valorizados como atraentes, seja conforme delineados 

pela cultura do grupo minoritário ou pela sociedade majoritária. Também que 

as distâncias sociais podem ser estabelecidas pelos dois lados, ou seja, a 

sociedade maior pode ter preconceito para com a menor e esta pode assumir 

uma postura de inferioridade ou se considerar superior à maioria – o que pode 

tanto reforçar a distância quanto gerar o desejo de vê-la diminuída pela 

assimilação. E, por fim, que de uma maneira geral, mas muito mais 

acentuadamente nas sociedades ocidentais, as religiões têm visto questionada 

e diminuída sua prerrogativa de determinar valores de maneira absoluta. 

As fortes justificativas religiosas para a endogamia indicam que uma 

eventual diminuição das taxas de casamento endogâmico em grupos religiosos 

merece uma atenção maior. É necessário verificar como alguém, que acatou 

voluntariamente doutrinas e demandas de determinada instituição ou doutrina 

religiosa ao ponto de se fazer parte do grupo social por ela representado, 

chega a abandonar uma parte destes mesmos preceitos ou, pelo menos, uma 

área bastante relevante de sua aplicação na vida prática – a constituição 

familiar. 

Como se verá no próximo capítulo, as narrativas bíblicas dos hebreus 

monoteístas no Egito, em Canaã ou na Babilônia a igreja cristã nos seus 

primórdios e mesmo tradições cristãs minoritárias podem experimentar grande 

afinidade com a situação de imigrantes de países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento nas cidades de países ricos.  
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1.5 – O processo social e a endogamia presbiteriana 

Segundo muitos observadores sociais, a contemporaneidade tem 

moldado uma mentalidade na qual qualquer vinculação ou compromisso 

institucional ou ideológico que se proponha perene é percebido e rejeitado 

como “ameaça à própria individualidade, autonomia, independência” (LIBÂNIO, 

2006, p. 133). Isso não significa necessariamente que “a sociedade se 

estilhaçará sob a crescente pressão das forças centrífugas do individualismo” 

amoral, como alarma Alves (2008, p. 63). A religião continua participando do 

processo social e civilizatório, isto é, de formação do indivíduo que se adapta à 

realidade na qual está inserido, uma realidade vivida em comunidade. 

Peter Berger e Thomas Luckmann defendem (A construção social da 

realidade, 2003) que a realidade é apreendida e vivenciada pelos indivíduos 

num processo de subjetivação da realidade cotidiana, no qual a realidade é 

tanto inicialmente interiorizada quanto mantida na consciência por meio de 

processos sociais. Em outras palavras, o relacionamento com o outro tem um 

papel fundamental na conservação da realidade uma vez subjetivada. 

Esse outro pode ser mais ou menos significativo à consciência do 

indivíduo, e, obviamente, os outros mais significativos ocupam uma posição 

central na economia da conservação da realidade, inclusive para a confirmação 

da própria identidade do indivíduo – a opinião do melhor amigo, pai ou esposa 

tem muito maior peso que a opinião do barbeiro ou do passageiro do ônibus ao 

lado. Conforme eles exemplificam: 

Usando ainda outro exemplo, se alguém é um crente católico a 

realidade de sua fé não está ameaçada pelos companheiros de 

trabalho não-crentes, mas provavelmente estará muito ameaçada por 

uma esposa incrédula. Numa sociedade pluralista, portanto, é lógico 

que a igreja católica tolere uma ampla variedade de associações 

entre pessoas de crenças diferentes na vida econômica e política, 

mas continue a considerar com desagrado o casamento misto. 

Geralmente falando, em situações nas quais existe competição entre 

diferentes instituições definidoras da realidade podem ser tolerados 

todos os tipos de relações entre grupos secundários com os 

competidores, desde que existam, firmemente estabelecidas, 

relações de grupos primários em cujo interior uma determinada 
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realidade é progressivamente reafirmada contra os competidores 

(BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 202). 

Os dois sociólogos propõem que se distinga entre dois aspectos do 

processo de interiorização pelo qual o indivíduo se torna membro de 

sociedade: a sociabilização primária e a sociabilização secundária. A primeira 

se dá conforme todo indivíduo nasce em uma estrutura social objetiva, dentro 

da qual encontra os outros significativos que se encarregam de sua 

sociabilização já desde a infância. Estes outros significativos lhe apresentam a 

realidade como objetiva; entretanto, o fazem de acordo com seus próprios 

filtros, ou seja, acordo com sua própria localização na estrutura social e 

também em virtude de suas idiossincrasias individuais. Essa socialização 

primária não é mero aprendizado cognoscitivo, mas ocorre por meio da ligação 

emocional com os outros significativos, no qual a criança identifica-se com eles, 

absorvendo seus papéis e atitudes, interiorizando-os e assumindo-os como 

seus próprios papéis, atitudes e mundo (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 

176). 

Obviamente, neste processo a criança não pode escolher quais 

influências sofrerá, pois não pode escolher o ambiente familiar no qual nasce: 

Na socialização primária, por conseguinte, é construído o primeiro 

mundo do indivíduo. Sua peculiar qualidade de solidez tem de ser 

explicada, ao menos em parte, pela inevitabilidade da relação do 

Individuo com os primeiros outros significativos para ele. O mundo da 

infância, em sua luminosa realidade, conduz a ter confiança não 

somente nas pessoas dos outros significativos mas nas definições da 

situação dadas por estes. O mundo da infância é maciça e 

indubitavelmente real. (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 182) 

Berger e Luckmann percebem outro processo que denominam 

“generalização”, no qual uma percepção da criança acerca de um outro 

significante é reforçada por outros significantes até que se torna uma abstração 

que a criança aplica a todos. Esse processo os autores denominam formação 

do outro generalizado. O exemplo esclarecedor que oferecem é a criança que 

derruba sopa na mesa: ela inicialmente percebe que sua mãe ficou zangada 

pelo ocorrido; caso volte a acontecer, ela concluirá que sopa derramada na 

mesa sempre zanga sua mãe; se for repreendida consistentemente pelos 
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demais familiares, compreenderá que todos se desagradam com sopa 

derramada na mesa; daí, generalizará que não se deve derramar sopa na 

mesa, uma abstração que ela mesma tratará de aplicar a si e a outros como 

uma regra social (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 178). 

Em uma sociedade complexa como a contemporânea, onde há ampla 

variedade de associações entre pessoas com processos de sociabilização 

competidores, podemos concluir que a convicção endogâmica de alguém 

dependerá grandemente de quem são seus outros significativos primários. Em 

outras palavras, o grau de importância dada à comunidade religiosa, com sua 

liderança e círculo de relacionamentos, implicará diretamente no valor 

conferido ao preceito religioso e sua assimilação. Quanto maior o envolvimento 

eclesiástico e o assentimento doutrinário, maior também a probabilidade de 

que o indivíduo aja de conformidade ao ideal religioso sem grandes conflitos 

pessoais. 

Esse processo de subjetivação faz com que a realidade percebida 

corresponda à realidade social objetiva. Entretanto, nunca coincidem 

perfeitamente, já que nenhum indivíduo consegue interiorizar (ou sequer entrar 

em contato com) a totalidade da realidade objetiva e, por outro lado, todo 

indivíduo possui elementos em sua realidade subjetiva que não procedem da 

socialização, como sua autopercepção corporal. De todo modo, uma vez que 

esse outro generalizado foi estabelecido na consciência do indivíduo, ele 

interiorizou a sociedade e se tornou parte dela. Porém, a sociabilização jamais 

se encerra de fato. Daí o segundo processo, denominado sociabilização 

secundária.  

Berger e Luckmann denominam “reificação” ao fenômeno pelo qual a 

realidade social é de tal modo de subjetivada pelo indivíduo que este nem mais 

percebe a natureza humana e construída daquela; “é a apreensão dos 

produtos da atividade humana como se fossem algo diferente de produtos 

humanos, como se fossem fatos da natureza, resultados de leis cósmicas ou 

manifestações da vontade divina” (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 122). 

Segundo eles, para que as instituições sociais sejam subjetivadas nas 

gerações seguintes, é preciso um processo de “legitimação”, no qual a tradição 
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é explicada e justificada. Conforme explicam, essa legitimação ocorre em 

quatro níveis (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 128-133):  

1º nível – Ocorre sem maiores explicações, como pela simples 

nomeação e designação das coisas e atitudes; no caso da endogamia 

religiosa, a observação do padrão familiar dos pais e casais conhecidos e o 

conhecimento das narrativas bíblicas se localizam aqui. Supostamente, quanto 

maior o número de relacionamento primários endogâmicos, tanto mais fixado 

se tornará o ideal endogâmico para o indivíduo. 

2º nível – Contém proposições teóricas meramente pragmáticas, 

direcionadas a ações concretas, como nos adágios e lendas populares; neste 

nível estão as explicações de dado matrimônio não está dando certo porque 

não são ambos “da igreja” e as referências ameaçadoras ao “jugo desigual”. 

Essa estruturação mental da percepção propiciará uma generalização em um 

conceito. 

3º nível – Um corpo específico de conhecimentos é preservado e 

transmitido por um grupo de especialistas, como os anciãos que conhecem as 

regras de casamento ou a hierarquia que administram a forma da religião; as 

explicações recebem sistematização doutrinária pelos pregadores e teólogos. 

Novamente, o grau de importância do conceito será proporcional à valoração 

destes agentes pelo indivíduo. 

4º nível - É composto pelo universo simbólico, no qual se formou uma 

estrutura referencial que abarca todas as experiências, até mesmo as mais 

cotidianas e particulares: a pureza do povo de Deus depende da separação. 

O universo simbólico fornece o nível mais alto de integração para os 

significados discrepantes realizados dentro da vida cotidiana na 

sociedade. [...] colocando-os ‘sub specie universi’, isto é, no contexto 

do quadro de referência mais geral concebível. No mesmo contexto 

ainda as transações mais triviais da vida cotidiana podem tornar-se 

imbuídas de profunda significação. É fácil ver como este 

procedimento fornece uma poderosa legitimação para a ordem 

institucional em totalidade, assim como para setores particulares dela 

(BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 136). 
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2 – A INSTITUIÇÃO DA ENDOGAMIA NO CRISTIANISMO 

PROTESTANTE 

2.1 – Endogamia nos estudos bíblicos 

De um modo mais específico, conforme pretendemos compreender o 

papel da endogamia religiosa no cristianismo de tradição protestante, 

precisamos verificar o fundamento alegado para tal discurso endogâmico. 

Obviamente, não temos espaço aqui para discutir as diferentes hermenêuticas 

que têm disputado o controle do pensamento protestante nos últimos séculos. 

Porém, pelo menos nos ramos histórica e numericamente mais representativos 

do protestantismo, este fundamento deve ser procurado na Bíblia cristã, 

considerada como revelação divina e, como tal, inerrante. É na Bíblia que o 

presbiterianismo baseia suas doutrinas e práticas, conforme declara em sua 

abertura a Constituição da IPB: 

Art.1 - A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de Igrejas 

locais, que adota como única regra de fé e prática as Escrituras 

Sagradas do Velho e Novo Testamento [...] 

Art.2 - A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a 

Deus, em espírito e verdade, pregar o Evangelho, batizar os 

conversos, seus filhos e menores sob sua guarda e “ensinar os fiéis a 

guardar a doutrina e prática das Escrituras do Antigo e Novo 

Testamentos, na sua pureza e integridade [...] (IGREJA 

PRESBITERIANA DO BRASIL, 1999, p. 8) 

A porção mais antiga dos escritos bíblicos é adotada como escritura 

sagrada pelos judeus e cristãos igualmente. Denominada no Cristianismo de 

“Antigo Testamento”, essa parte dedica-se principalmente ao relato de como o 

Deus Yahweh1 se alia a uma pequena nação por meio de promessas feitas 

gratuitamente a um antepassado, Abraão, e à sua descendência, os hebreus. 

Obviamente, todos os demais povos também mantinham suas próprias 

                                            
1
 No Antigo Testamento a divindade recebe diversos nomes, designativos comuns na 

cultura do Oriente Médio antigo; entretanto, havia um nome especificamente israelita para seu 
Deus, a partir do verbo “ser” (hayah), cujo significado básico seria algo como “Aquele que é” ou 
“Aquele que está verdadeiramente presente”. Como a língua hebraica não tinha vogais, e os 
hebreus consideravam que pronunciar o nome específico de Deus levianamente era pecado, 
não há consenso entre os estudiosos de como era pronunciado o nome de quatro consoantes 
(YHWH, denominado na Teologia de tetragrama). Uma opção bastante aceita é Yahweh, 
adotada neste trabalho. 
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narrativas de como haviam se originado e, é claro, tinham também suas 

próprias divindades locais, algumas apegadas ao território em que habitavam, 

outras ligadas ao totem familiar. Entretanto, o Deus a quem Israel atribui sua 

origem é o Criador de tudo e todos, pelo que não apenas a História e a 

existência das nações ao redor, mas até mesmo o próprio Criador dos céus e 

da terra, giram em torno da vida deste povo. É um relato, portanto, bastante 

etnocêntrico. Assim, como seria de se esperar, o Antigo Testamento traz uma 

forte ênfase na identidade étnica, cultural e religiosa do povo escolhido por 

Yahweh. E, por conseguinte, a necessidade de separação dos povos vizinhos é 

realçada por meio de narrativas, leis religiosas e civis, sabedoria popular e 

denúncias proféticas. 

Não se deve minimizar o papel das narrativas bíblicas em estabelecer a 

endogamia na cultura hebraica e cristã. Falando no contexto da repressão 

sexual, a filósofa Marilena Chauí (1991, p. 32) pondera que “os contos são 

interessantes porque [ ...] possuem um aspecto pedagógico que reforça os 

padrões da repressão sexual vigente, uma vez que orientam a criança para 

desejos apresentados como permitidos ou lícitos, narram as punições a que 

estão sujeitos os transgressores”. A narrativa é um instrumento cultural 

poderoso, e aquelas antigas narrativas, repetidas vez após vez, geração após 

geração, tiveram o poder de fixar esse conceito na cultura e na mente daquele 

povo. 

Especialmente depois do assentamento em Canaã, a colocação de 

obstáculos aos casamentos mistos se tornou urgente, já que o povo hebreu 

estava cercado de povos cananeus e tinha a pretensão de não se deixar ser 

assimilado por eles. Por isso, as narrativas, especialmente as patriarcais, 

enfatizam um padrão ideal de endogamia. Segundo relata o livro de Gênesis, 

Abraão era casado com sua meia-irmã Sara, ambos comprometidos em 

conseguir uma esposa para Isaque que não pertencesse aos povos cananeus 

ao redor, e para tanto mandam buscar em Harã, quase mil quilômetros de 

distância, uma sobrinha chamada Rebeca. Décadas depois, a história se 

repete quando Jacó, o filho que Rebeca dera a Isaque, refaz a mesma viagem 

para retornar anos mais tarde, casado com suas primas Lia e Raquel. 2 

                                            
2
 Gênesis 24.2-4; 28.1-2. 
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Paralelamente, Ismael, o primogênito de Abraão, nascido da escrava egípcia 

de Sara, Agar, conquanto legítimo pelas regras sociais vigentes, jamais 

alcança o status de herdeiro e, como se não bastasse, casa-se com uma 

mulher egípcia; semelhantemente, o outro filho de Isaque, Esaú, um 

desprezador da aliança de seus antepassados com Yahweh, toma mulheres 

hititas por esposas, para desgosto de seus pais.3 “As histórias patriarcais no 

Gênesis enfatizam, por vezes e vezes seguidas, que uma esposa estrangeira é 

inferior e menos desejável do que uma mulher de seu grupo étnico-nacional” 

(BRENNER, 2001, p. 170-171). 

O período patriarcal se encerra com a migração do velho Jacó e todos 

os seus filhos para o Egito, onde seu filho José se tornou governador e 

providenciou suprimentos para uma terrível época de escassez. O herói José 

promove algumas manobras diplomáticas para conseguir a benevolência de 

faraó para seus parentes hebreus: ele enfatiza que sua família é composta de 

pastores, tirando proveito do preconceito dos egípcios contra povos pastoris, a 

fim de assegurar a faraó que não entretêm nenhuma ambição social ou política, 

mas também com o objetivo de preservá-los de possíveis relações 

intermatrimoniais com os egípcios, especialmente com a aquisição de 

propriedade no Egito (WALTKE, 2011, p. 730). Contraditoriamente, para se 

firmar em sua importante posição política, o próprio José era casado com uma 

egípcia de família nobre.4 

Após fazer uma etnografia estruturalista das narrativas primordiais do 

livro de Gênesis (LEACH, 1983, p. 67-68), ele conclui que histórias como Adão 

e Eva, Caim e seu irmão Abel, Noé e seu filho Cão, Abraão e sua meia-irmã 

Sara, Ló e suas duas filhas, serviram para reforçar a endogamia em Israel, 

tanto pelo exemplo de relações incestuosas abençoadas dos patriarcas quanto 

pela narração das origens amaldiçoadas dos povos vizinhos (cananeus, 

moabitas, amonitas, edomitas, etc.): 

Em conjunto, essa longa série de mitos invertidos e repetitivos 

assevera: a) a superioridade moral da endogamia entre parentes 

próximos; b) que o herói ancestral sagrado, Abraão, pode levar isso 

tão longe que chega a casar com sua meia-irmã paterna (uma 

                                            
3
 Gênesis 21.17-21; 26.34-35. 

4
 Gênesis 41.45; 46.31-34. 
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relação incestuosa). Abraão é dessa forma igualado ao Faraó, pois os 

faraós do Egito se casam regularmente com suas meias-irmãs 

paternas; e c) que se estabelece uma escala que coloca os vizinhos 

tribais dos israelitas em graus variados de inferioridade social, 

dependendo da natureza do defeito nos seus ancestrais originais em 

comparação com a descendência pura de Jacó (Israel). (LEACH, 

1983, p. 68) 

Sem se preocupar em discriminar entre o que seria histórico ou mítico no 

Antigo Testamento, Leach entende que as Escrituras colocam lado a lado 

histórias de transgressão da regra de incesto com outras que envolvem 

transgressões ainda maiores da moral sexual, de maneira que as relações 

entre Abraão e Sara sobressaem por serem singularmente honradas. “Assim 

como Adão e Eva eram honrados em comparação com Caim e Abel, o incesto 

de Abraão também passa despercebido no meio de personagens revoltantes 

como Cão, as filhas de Ló e os homens de Sodoma.” (LEACH, 1983, p. 69). Ele 

reconhece que sua análise procurou conexões com as regras do 

comportamento sexual, mas que outros padrões estruturais podem ser 

encontrados; e sugere que o “ouvinte comum“, ou seja, aquele a quem 

originalmente o mito é contado, captaria a mensagem estrutural subliminar de 

maneira mais ou menos inconsciente (LEACH, 1983, p. 69). Assim, estas 

narrativas serviriam para justificar a doutrina de que os israelitas são os 

proprietários por ordem divina de toda a Terra Prometida, têm uma 

descendência comum e por isso formam uma seita religiosa exclusiva (LEACH, 

1983, p. 92).  

Por outro lado, a lei deuteronômica assumia que os guerreiros israelitas 

poderiam se casar com as mulheres estrangeiras capturadas nas guerras, sem 

que isso fosse considerado como infração da lei de Israel – desde que fosse 

cumprido um completo ritual de purificação.5 Segundo conjectura Trutza (2008, 

p. 980), as proibições provavelmente ficaram mais severas na época da 

monarquia, quando foi dada grande importância à solidariedade nacional e 

religiosa. Apesar disso, a narrativas bíblicas registram diversos casamentos 

com mulheres estrangeiras, como os que ocorreram com Esaú, José, Moisés, 

                                            
5
 Deuteronômio 21.10-14. 
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Davi, Salomão, Acabe e outros.6 O agravante é que muitos desses casamentos 

ocorreram na realeza, ou seja, significavam alianças políticas do rei israelita 

com soberanos vizinhos, e, previsivelmente, os hábitos dos reis encorajaram 

um costume que se espalhou também entre seus súditos. 

Em sua análise do papel das mulheres estrangeiras na narrativa bíblica, 

a professora holandesa israelense Athalya Brenner observa que há registro de 

casamentos de muitas mulheres estrangeiras no antigo Israel; porém, 

raríssimos de casamento de homens estrangeiros. Algumas poucas se 

tornaram mães de grandes personagens, como a moabita Rute, que entrou 

para a genealogia do Rei Davi por se casar com o israelita Boaz para ser a avó 

do rei mais célebre da história de Israel. 7  Entretanto, o fato é que figuras 

icônicas da fé e identidade nacional israelita parecem ter ficado imunes ao ideal 

endogâmico. Como mencionado acima, um dos doze filhos de Jacó, José, o 

responsável pela ida do clã ao Egito e sua subsequente sobrevivência em 

tempos de fome, era casado com a egípcia Asenate, filha de Potífera, 

sacerdote de Om, importante centro religioso do Egito.8 O grande legislador 

Moisés, por sua vez, casou-se primeiramente com a midianita Zípora e 

posteriormente com uma mulher de Cuxe (provavelmente a Etiópia, na África). 

Em ambas as ocasiões, nada no texto sugere qualquer reprovação divina aos 

heróis por escolherem mulheres estrangeiras para si. No caso do casamento 

de Moisés com a mulher cuxita, motivo de acusações e protestos de sua irmã 

Miriã, o próprio Deus defende a autoridade do profeta exogâmico.9 

Esta contradição não se encontra somente no texto bíblico, mas na 

própria história de Israel. Enquanto os livros da Lei, os proféticos e de 

sabedoria apresentam os perigos de um casamento com mulheres 

estrangeiras, o povo e, principalmente, os nobres continuam a se casar com 

elas. Se sua religião condena de maneira tão veemente a exogamia, por que 

os israelitas parecem se importar tão pouco com isso? Ou, invertendo a 

pergunta como o faz Brenner (2001, p. 172), sendo o casamento inter-racial tão 

natural do ponto de vista cultural e político, “por que, então, ele provoca uma 

oposição persistente a qual, por milhares de anos, não conseguiu suprimir o 
                                            
6
 Gênesis 26.34-35; 41.45; Números 12.1; 1Crônicas 3.1-3; 1Reis 11.1-8. 

7
 Veja Rute 4.13-17. 

8
 Gênesis 46.20. 

9
 Números 12.1-10. 
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fenômeno?” A própria autora sugere uma explicação sociológica na 

acomodação cultural dos hebreus ao contexto social no qual foram inseridos de 

maneira um tanto artificial pela saída da escravidão do Egito e entrada belicosa 

em Canaã. Conforme se sentiam mais autoconfiantes em suas terras e posição 

recém-adquiridas, os israelitas teriam passado a desejar “os benefícios de um 

casamento inter-racial como instrumento de aceitação cultural e política em um 

novo ambiente”. Ela observa que, nesse caso, a elite israelita seria mais 

suscetível à influência das culturas vizinhas e à aspiração por serem 

assimilados cultural e etnicamente. Sua tese faz sentido à luz dos relatos dos 

múltiplos casamentos do Rei Salomão com “muitas mulheres estrangeiras” e, 

séculos depois, dos casamentos mistos contraídos por aqueles que haviam 

retornado do exílio babilônico, sendo que “os príncipes e magistrados foram os 

primeiros nesta transgressão”.10 

Para Edmund Leach, as regras de parentesco hebraicas eram, acima de 

tudo, transações econômicas, transações políticas, cartas de direito de 

domicílio e uso da terra; por isso, “nenhum quadro satisfatório de ‘como um 

sistema de parentesco funciona’ pode ser propiciado sem que sejam 

considerados simultaneamente estes vários aspectos e implicações da 

organização de parentesco” (LEACH, 1974, p. 139). Afirma o antropólogo 

inglês em outro artigo: “A regra de endogamia [...] teve o efeito de impedir que 

a terra passasse para mãos estranhas, através do casamento de mulheres que 

possuíam propriedades como dote” (LEACH, 1983, p. 95). Apesar da distância 

cronológica e cultural, a realidade social descrita acima não é estranha ao 

contexto brasileiro. Conforme relata Margarida Moura (1988, p. 25-27), a vida 

campesina no interior do Brasil rural impõe uma estreita relação entre a 

sobrevivência e a posse da terra, o que por sua vez empresta grande 

importância aos casamentos, ferramentas para garantir a continuidade da 

família na terra. O casamento entre primos acaba sendo uma estratégia para 

exercer algum controle sobre a possibilidade de estranhos ganharem direito 

sobre a propriedade. A relação com a situação dos hebreus, apegados à “Terra 

Protmetida” por Yahweh ao Patriarca fundador Abraão, é bastante óbvia. 

                                            
10

 1Reis 11.1-10; Esdras 9.1-2. 
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Portanto, temos o Antigo Testamento como um todo afirmando o direito 

político dos judeus à terra da Palestina como uma doação direta de Deus aos 

descendentes de Israel (Jacó). Isto estabelece a base fundamental da 

endogamia judaica — os judeus devem ser um povo de sangue puro e de 

religião pura, vivendo em isolamento na Terra Prometida (LEACH, 1983, p. 75). 

Paradoxalmente, as narrativas também harmonizam estes ideais à dura 

realidade histórica da monarquia dividida, da população miscigenada da 

situação de minoria política. Idealmente, a prática da endogamia sectária é 

essencial para a preservação da pureza da fé e, na prática, os casamentos 

exógamos podem ser politicamente vantajosos, caso se pretenda manter 

relações pacíficas com vizinhos hostis. Num sentido formal, os textos bíblicos 

afirmam consistentemente a retidão da endogamia e a pecaminosidade da 

exogamia, mas a "mensagem" estrutural continua retornando à “contradição”. 

Exemplificando (LEACH, 1983, p. 81-82): 

1) A estória de Diná afirma, sem qualquer ambiguidade, a 

pecaminosidade de permitir que uma menina israelita coabite com um 

estrangeiro (neste caso um siquemita-cananeu), mesmo se o estrangeiro 

estiver disposto a adotar a fé israelita. Mas a história mostra que a execução 

desse princípio conduz necessariamente a dificuldades políticas. 

2) Abimelec é um ísraelita-siquemita de sangue miscigenado, pois sua 

mãe era siquemita. Após a morte do pai, ele se junta aos parentes da mãe, 

mata todos os meios-irmãos de sangue puro com exceção de um, e é ele 

próprio morto. 

3) Jefté também é um israelita de sangue miscigenado, através da mãe 

estrangeira. Quando o pai morre, ele é expulso pelos parentes deste, mas é, 

eventualmente, chamado de volta para liderá-los. Seus parentes de sangue 

puro são salvos deste modo, mas sua única filha é sacrificada, e ele morre sem 

deixar descendentes. 

4) Sansão é um herói israelita de sangue puro que tem uma série de 

ligações sexuais com mulheres estrangeiras (filistéias), entremeadas às 

batalhas contra os -homens filisteus. As mulheres são invariavelmente 

traiçoeiras e causam, no final, sua desgraça. Aqui, a traição das mulheres 
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estrangeiras é a contrapartida da traição dos homens estrangeiros na história 

de Diná. 

Sem se preocupar com as datas originais dos diversos textos bíblicos, 

Leach se concentra no contexto histórico do retorno dos judeus do cativeiro 

babilônico, no século IV a. C., sob o comando de Esdras e Neemias. Ele 

entende que foi neste período que os editores finais coligiram e revisaram as 

Escrituras hebraicas no seu formato atual. Esse Israel pós-exílico seria 

substancialmente diferente do antigo, fundamentado na monarquia; agora, há 

um estado sacerdotal, caracterizado por um forte sectarismo, exigindo que os 

judeus se mantivessem racial e religiosamente puros por meio da proibição do 

casamento com estrangeiros. Para Leach, é bastante apropriado que o tom de 

Neemias e de Esdras fosse de um sectarismo intolerante, exigindo, acima de 

tudo, que os judeus se mantivessem nitidamente isolados de todos os 

estrangeiros e que não existisse qualquer união entre judeu e gentio – tanto 

menos casamentos. “Para Neemias e Esdras, tal espécie de casamento é o 

pecado dos pecados” (LEACH, 1983, p. 85). O problema que se apresentava a 

esse grupo dominante era que as Escrituras Sagradas, cuja autoridade 

procuravam restabelecer sobre um povo que precisava reaprender sua 

identidade depois de setenta anos de cativeiro no meio do paganismo da 

Babilônia, continham inúmeros relatos de antepassados miscigenados. Essa 

“contradição”, segundo Leach (1983, p. 85), foi contornada por meio de 

diversas “correções editoriais” com o propósito de reforçar a mensagem de 

pureza racial e endogamia religiosa – sem, no entanto, conseguir apagar a 

“contradição”. 

Katherine Southwood é outra estudiosa que aborda o período pós-exílico 

de uma perspectiva etnográfica. Tanto o livro de Esdras quanto de Neemias 

narram o retorno dos judeus do exílio babilônico para Jerusalém no século V 

a.C.; ambos relatam problemas devidos ao casamento misto com “mulheres 

estrangeiras”.11 Segundo Southwood, ainda que estejam intimamente ligados 

pelo mesmo ideal de defesa da etnicidade, os relatos destas crises não se 

referem a um mesmo episódio. Ela propõe que a crise de casamento misto 

enfrentada por Neemias ocorreu na geração seguinte àquela que veio do exílio 
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 Esdras 10.2-44 e Neemias 13.23-27. 
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sob Esdras. Esdras era um escriba, parte da elite religiosa judaica que vivia no 

exílio, e líder dos judeus que, tendo sido recém-autorizados a retornar do exílio 

na Babilônia para Jerusalém no século V a. C., procuram reorganizar a vida. 

Quando é informado de que muitos, especialmente da liderança, haviam se 

casado com “mulheres estrangeiras”, isto é, não judias, Esdras fica 

extremamente perturbado. Tendo assumido o papel de sacerdote, ele ora, e 

suas palavras deixam claro seu entendimento de que isso contrariava 

frontalmente a ordem dada por intermédio de Moisés, e atrairia mais castigos 

da parte de Yahweh. Entretanto, com o apoio de alguns judeus, consegue que 

as esposas estrangeiras fossem “despedidas”, ou seja, devolvidas a seus pais 

gentios pelo divórcio.12 

No texto, o líder pós-exílico fica ultrajado ao perceber que “judeus 

haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos 

falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu 

respectivo povo”.13 Analisando diversas pesquisas da Psicologia Social que 

relacionam linguagem, etnicidade e identidade religiosa, Southwood (2011, p. 

17) conclui que, embora não haja uma correlação obrigatória entre preservação 

da linguagem e preservação étnica, ambos os aspectos estão presentes no 

conflito descrito por Neemias, que demonstra uma percepção aguda de 

identidade étnica e religiosa, relacionando linguagem e preservação da 

identidade; para ele, “diferentemente de uniões endogâmicas, que tinham um 

efetivo potencial de manutenção da linguagem, casamentos mistos facilitavam 

a assimilação linguística; assim, incentivar a endogamia poderia diminuir a taxa 

de mudança” e a perda de identidade no decurso das gerações. É importante 

ter em mente que a rejeição das mulheres estrangeiras pelos líderes judeus é 

também, simultaneamente, uma afirmação do valor das mulheres do grupo 

(SOUTHWOOD, 2012, p. 74). 

Porém, a situação dos israelitas era bastante complexa, pois sua 

identidade étnica, social, cultural e geográfica estava profundamente vinculada 

à sua identidade religiosa. Talvez por montar uma cronologia na qual os textos 

antigos foram instrumentalizados por sacerdotes já em uma fase muito mais 

recente, Edmund Leach conseguiu compreendê-los como ferramentas 
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 Esdras 9.10-15; 10.9-19. 
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 Neemias 13.23-24. 
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discursivas meramente materialistas. Entretanto, faltou-lhe explicar como estes 

textos se fixaram na memória cultural daquele povo, ao ponto de poderem ser 

instrumentos efetivos após décadas de exílio e dominação cultural. É 

impossível retratar o poder das narrativas antigas sobre o povo contemporâneo 

de Esdras e Neemias sem lhes dar o devido valor religioso. São textos que 

ensinam ideias de santidade, pureza, impureza, moral e culto. É somente por 

transitarem em tal esfera sagrada que puderam ser instrumentalizados 

posteriormente. Além disso, seria um grande anacronismo imaginar os dois 

reformadores pós-exílicos como administradores públicos secularizados e 

cínicos, manipulando crenças religiosas do povo nas quais eles mesmos não 

criam. Pelo contrário, eram eles parte integrante da mesma cultura que 

aceitava aquelas narrativas como sagradas e autoritativas para suas vidas. 

Por exemplo, segundo o livro do Levítico, os israelitas eram proibidos de 

vestir tecidos de linho e lã misturados, de plantar árvores diferentes juntas, de 

ter relações sexuais com os animais, de cozer carne em leite, entre outras 

proibições, unidas pelo mandamento: “Sereis santos”. 14  A santidade é o 

atributo primeiro do Deus de Israel, mas a noção hebraica de santidade não é 

sinônimo de bondade ou outra virtude no sentido humanitário. Avaliando os 

preceitos e cerimônias acerca da impureza no livro de Levítico, como leis que 

proibiam animais deformados para o sacrifício, homens deficientes para a 

guerra ou sacerdócio, pessoas com secreções corporais no culto, Mary 

Douglas (1991, p. 42-43) conclui que “a ideia de santidade exprimia-se de um 

modo exterior, físico, na exigência da integridade do corpo considerado como 

um receptáculo perfeito.” A santidade estende-se, ainda segundo outros 

preceitos, às espécies e outras categorias: “não permitirás que os teus animais 

se ajuntem com os de espécie diversa; no teu campo, não semearás semente 

de duas espécies; nem usarás roupa de dois estofos misturados”.15 Ela conclui 

que a santidade está relacionada com a integridade, exigindo que “os 

indivíduos se conformem à classe a que pertencem” e proibindo “confusão 

entre os diferentes”. “É assim que todas as regras relativas à moral sexual são 

exemplos de santidade.16 O incesto e o adultério são contrários à santidade 
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 Em Levítico 11.44-45; 19.2; 20.7. 
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 Levítico 19.19. 
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 Levítico 18.6-23. 



57 
 

porque se opõem à ordem. A moral não entra em conflito com a santidade, mas 

a santidade consiste mais em separar aquilo que deve estar separado do que 

em proteger os direitos dos maridos e dos irmãos” (DOUGLAS, 1991, p. 43). 

Seguindo o modelo estruturalista, conforme a exposição de Leach (1983, 

p. 181,186), “fazemos distinções binárias e então realizamos uma mediação da 

distinção, criando uma categoria intermediária ambígua e carregada de tabu”. 

Na verdade, são as categorias ambíguas que exercem forte atração e intensos 

sentimentos de tabu; é a essas categorias que são anômalas em relação 

àquelas que estão nitidamente em oposição umas às outras que o tabu é 

dirigido. Por exemplo: Se A e B são duas categorias de tal modo que B é 

definido como “aquilo que A não é” e vice-versa, e se existe uma terceira 

categoria C, que faz a mediação desta distinção, com C compartilhando os 

atributos de A e B, então C será tabu. Essa estrutura corresponderia, no antigo 

Israel, à distinção israelita X gentios, como opostos perfeitos entre si; a 

endogamia funcionaria como garantia da preservação dessa distinção e, 

portanto, da ordem social sancionada por Yahweh ao escolher e separar para 

si o patriarca Abraão e sua descendência. As diferenças étnicas, culturais e de 

idioma que, aliás, não eram muito destacadas em relação aos povos que já 

habitavam Canaã, perdem sua relevância em função da diferença religiosa, 

absoluta e absolutizante. É o casamento misto que provê a categoria mediana 

entre israelita e gentio, equivalente ao C do esquema acima: não somente 

quanto aos seus filhos mestiços, mas o próprio casamento já não corresponde 

a nenhuma das duas posições opostas, misturando e confundindo a realidade 

social e religiosa, borrando as distinções tão arduamente construídas, 

preservadas e valorizadas. 

Assim, além das questões pragmáticas que Leach atribui às motivações 

da liderança pós-exílica, a endogamia responde a uma necessidade religiosa 

mais anterior e profunda de Israel: a ordenação da vida em conformidade com 

princípios universais. É por isso que as narrativas endogâmicas fazem tanto 

sentido à mentalidade hebraica em primeiro lugar. O Deus Criador ordenou o 

universo com sua palavra no início, fazendo separação entre o dia e a noite, a 

água e a terra seca, os animais marinhos e os animais voadores, o ser humano 

e os animais, e o homem e a mulher. Ele mesmo tinha separado Abraão e sua 
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descendência dos demais povos. Confundir isso pela união com “mulher 

estrangeira” e pela disseminação de filhos que não eram nem uma coisa nem 

outra não era aceitável, e certamente traria consequências sobre todos. Tal é o 

poder da legitimação religiosa do preceito: Os textos religiosos apenas 

confirmavam o que já se esperava que acontecesse. 

Em certo sentido, o discurso de Esdras e Neemias era reconfortante. 

Afinal, chamavam a atenção de seu povo para a infidelidade de seus 

antepassados ao padrão de separação exigido pela lei mosaica e indicavam 

inequivocamente que sua situação calamitosa era resultado direto daquela 

desconformidade. Com isso, simultaneamente estavam apontando uma 

solução prática e factível: a endogamia era um caminho para a restauração da 

dignidade nacional e a recuperação do território divinamente outorgado e 

perdido. Não é sem motivo que acabaram conseguindo a adesão de seus 

compatriotas. 

Percebe-se que a endogamia religiosa segue padrões razoavelmente 

próximos aos da endogamia racial e étnica. Especialmente quando se coloca 

lado a lado as pesquisas de endogamia étnica com as narrativas bíblicas que 

fundamentam a endogamia religiosa judaica e cristã, constata-se a grande 

proximidade conceitual entre ambas as situações. Afinal, no antigo Israel, 

manter-se puro para Yahweh era também manter pura a linhagem de Abraão, o 

fundador com quem o Criador fizera aliança. Identidade religiosa equivalia a 

identidade cultural e étnica. Nas pesquisas sobre endogamia em imigrantes em 

contexto urbano, o paralelo com a endogamia nas narrativas bíblicas é 

evidente. Tanto no contexto de exploração no Egito e tomada de Canaã quanto 

no retorno do exílio babilônico e reconstrução de Jerusalém, foi fundamental 

para a liderança manter a identidade do povo. Algumas vezes, contra a 

vontade do próprio povo. 

2.2 – Um panorama histórico da endogamia religiosa no 

cristianismo 

Antes de investigar a endogamia no presbiterianismo brasileiro 

propriamente dito, é preciso expor o contexto mais abrangente da endogamia 

religiosa no Cristianismo em geral. 
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A fé cristã nasceu numa época em que a sociedade predominante era 

completamente avessa aos seus preceitos religiosos, éticos e metafísicos. 

Havia, é claro, pontos de contato culturais. Porém, em linhas gerais, o 

Cristianismo era uma contracultura dentro do Império Romano, um gueto mal 

visto pela sociedade circundante majoritária. Conforme foi ganhando poder civil 

sob o imperador Constantino, a igreja passou a influenciar e direcionar a vida 

social, não apenas por meio da pregação dos valores cristãos, mas 

principalmente através de uma legislação reformista, que procurava abolir 

velhos costumes pagãos e instalar novos hábitos, de acordo com o ensino da 

igreja. No casamento, algumas leis procuraram estabelecer a dignidade do 

casamento segundo com o ensino cristão, tentando restringir a liberdade de se 

divorciar sem limites que vigorava desde os tempos de Augusto, por exemplo; 

ou introduzindo as proibições do Antigo Testamento quanto aos graus de 

consanguinidade. O concubinato foi proibido, e o adultério considerado um 

crime. Porém, conforme admite o historiador eclesiástico Philip Schaff (1996, p. 

901), nem as novas regras significaram uma completa mudança nos costumes, 

mas as tradições eram encobertamente toleradas bem depois da sanção das 

leis; e nem todas as vontades da igreja tornavam-se leis, como o casamento de 

cristão com pagãos, que continuou legal apesar do desagrado de vários líderes 

– com exceção do casamento com judeus, proibido devido à animosidade 

nutrida pela igreja contra o povo que rejeitara o Salvador. 

Na Idade Média, a igreja preparou uma lista bem abrangente de 

proibições matrimoniais para ser seguida por seus fiéis. Segundo Casey (1992, 

p. 89), “o casamento estava vedado até sete graus de parentesco do lado do 

pai ou da mãe, ou seja, com primos descendentes de um antepassado comum, 

sete gerações atrás”; somente no IV Concílio de Latrão (1215) é que o incesto 

é definido até o quarto grau de parentesco. Entretanto, com o decorrer do 

tempo e a tendência à organização social em vilarejos, foi-se tornando mais 

comum o casamento entre primos de segundo ou terceiro graus, especialmente 

para reintegrar o patrimônio familiar ameaçado de ser dissipado por 

casamentos com estranhos; nestes casos, a família pedia uma dispensa para 

casamento consanguíneo à autoridade eclesiástica local (CASEY, 1992, p. 

100). 
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Já a endogamia religiosa sempre foi uma preocupação no cristianismo. 

Os primeiros líderes cristãos que se pronunciam a respeito foram contrários a 

uniões em que houvesse disparidade religiosa, normalmente evocando o texto 

do apóstolo Paulo que ordena às viúvas que se casem “somente no Senhor” (1 

Coríntios 7.39),17 interpretando-o como dever de qualquer mulher cristã de se 

casar somente com um cristão (DI BERNARDINO, 2002, p. 908). Casamentos 

mistos com pagãos, e mesmo com hereges, foram quase unanimemente 

condenados pela voz da igreja, em concordância com a Lei Mosaica. A 

exceção era feita nos casos em que o matrimônio já havia sido contraído antes 

da conversão, quando era considerado válido. 

Tertuliano até classifica tais casamentos com o adultério; ele argumenta 

que um marido pagão colocaria obstáculos a que sua esposa participasse dos 

encontros noturnos da igreja (especialmente da caluniada Ceia do Senhor), 

cuidasse dos enfermos, miseráveis e aprisionados, levantasse à noite para orar 

e demonstrasse hospitalidade a irmãos estrangeiros. Cipriano denomina o 

casamento com um incrédulo de prostituição dos membros de Cristo. O 

Concílio de Elvira na Espanha (306 a.C.) proibiu tais casamentos mistos sob 

pena de excomunhão, ainda que não dissolvesse os já existentes. Schaff 

(1996, p. 908) nota: 

Devemos compreender esta severidade se, sem mencionar os ritos 

pagãos de casamento ou suas miseravelmente frouxas noções de 

castidade e fidelidade conjugal, considerarmos a condição daqueles 

tempos, e as ofensas e tentações que deparavam o cristão na 

constante visão de imagens de deuses familiares, pinturas de cenas 

mitológicas nas paredes, piso e mobília; nas oferendas à mesa; em 

resumo, a cada passo e volta numa casa pagã. 

O Concílio de Calcedônia, reunido em 451 a.C. por convocação do 

Imperador Marciano para por fim às controvérsias cristológicas que 

                                            
17

 É relevante destacar que, na erudição bíblica cristã, esse texto não tem recebido 
contestação de autenticidade da autoria de Paulo, e tem sido uniformemente interpretado como 
significando uma ordem de endogamia religiosa para os cristãos: “Muito provavelmente, Paulo 
quer dizer com esta última frase que ela deve escolher um marido no seio da comunidade dos 
fiéis” (YARBROUGH, 2008, p. 372). Veja-se, ainda, Simon Kistemaker (2004), Herman 
Ridderbos (2004), Craig S. Keener (2004), Paul W. Marsh (2008), Werner de Boor (2004) e 
Dachollom Datiri (2010). Poucos exegetas entendem a expressão de maneira mais geral, 
indicando algo mais vago, como “de acordo com a vontade do Senhor”, o que de toda forma 
ainda pode incluir a ideia de endogamia religiosa; por exemplo, João Calvino (1996) e Leon 
Morris (1896). 
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perturbavam a igreja, também se pronunciou em seu cânone 14 acerca do 

casamento, especificamente em relação “aos leitores e cantores”, ou seja, 

cristãos que tinham participação litúrgica e que, por isso tinham de se submeter 

a uma disciplina mais rígida. O concílio proibiu que tais homens se casassem 

com “mulheres heterodoxas”, ou seja, que não confessavam o cristianismo 

católico ou niceno; isso significava a condenação não apenas de casamento 

com pagãos, mas mesmo com cristãos monofisitas, nestorianos ou arianos,18 

devido às diferenças que postulavam acerca da natureza do Salvador divino-

humano. A decisão igualmente proíbe que se dê os filhos em matrimônio “a um 

herege, um judeu ou um grego [i. é., um pagão], a não ser que a pessoa que se 

une à parte ortodoxa declare converter-se à verdadeira fé”. Como de costume, 

o cânone também provê para os casos em que o casamento já esteja 

consumado, determinando que os filhos de tais casamentos sejam recebidos 

por batismo “à comunhão da igreja católica” (DENZINGER, 2007, p. 114). 

Um exemplo da intolerância da ortodoxia cristã já nos primeiros séculos 

e sua aplicação aos relacionamentos conjugais encontra-se na Península 

Ibérica, onde, por volta do século III havia uma presença judaica com boa 

integração na sociedade. Entretanto, em 589 a.C. o rei se converteu do 

arianismo ao cristianismo católico, e logo surgiu uma legislação antijudaica que 

culminou com uma lei que exigia a conversão forçada do Judaísmo para o 

Cristianismo em 613 a.C.. Mas entre as primeiras regulamentações estavam a 

impugnação da ocupação de cargos governamentais por judeus e a proibição 

do casamento entre judeus e católicos (GONZÁLEZ e GONZÁLEZ, 2010, p. 

40). 

Um dos principais teólogos medievais, Tomás de Aquino (c. 1225–1274) 

escreveu sua maior obra em forma de perguntas e objeções seguidas de 

refutações e respostas, na qual trata da natureza de Deus, das questões 

                                            
18

 Nos primeiros séculos do Cristianismo houve uma série de disputas doutrinárias 
acerca da pessoa de Jesus Cristo que dividiram o movimento cristão. Monofisitas criam que 
Cristo teria uma única natureza composta da união de elementos divinos e elementos 
humanos. Para os nestorianos Jesus Cristo seria, na verdade, duas entidades vivendo no 
mesmo corpo: uma humana (Jesus) e uma divina (Cristo). Segundo os arianos, Jesus, apesar 
de um ser superior, era inferior ao Pai, sua primeira criatura encarregada de criar o mundo 
material. A doutrina que pre valeceu no ramo principal do Cristianismo é conhecido como 
ortodoxia, que defende que Cristo era uma única pessoa com duas naturezas, divina e 
humana, mas que, quanto à sua divindade, era co-igual e co-existente com o Pai, participando 
da Trindade Santa, portanto. 
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morais, dos sacramentos, etc.. A Suma Teológica, escrita entre os anos de 

1265 a 1273, é um corpo de doutrina que se constitui numa das bases da 

dogmática do catolicismo, sendo considerada uma das principais obras 

filosóficas da escolástica. Nela, o frade defende o ensino católico de que o 

casamento é uma instituição divina de natureza sacramental e de validade 

perpétua. Entretanto, na Pergunta 50 da parte 3 da Suma, ele alista doze 

impedimentos pelos quais o laço matrimonial é anulado, dentre os quais grau 

de parentesco, consentimento forçado, uma das partes já ser casada com outra 

pessoa, impotência e aquilo que ele denomina “diferença de culto” – isto é, o 

casamento com alguém não cristão; este último tópico é tratado em seis artigos 

da Pergunta 59. Segundo Aquino, o principal proveito do casamento está na 

criação de filhos para o Senhor, sendo a educação religiosa dever de pai e 

mãe; consequentemente, “a disparidade de fé é um impedimento para o 

contrato de casamento”. 

O reformador João Calvino (1509-1564) também se debruçou sobre o 

assunto, não apenas como teólogo e pastor, mas ainda como o arquiteto das 

mudanças sociais necessárias à vida de Genebra, na condição de “cidade 

reformada”. Calvino chegou à sua posição sobre o casamento inter-religioso 

bem cedo em seu ministério; em uma carta aberta de 1537, denominada “A 

preservação da pureza da religião cristã”, ele escreveu: “Ao contratar 

casamento, pense sobre os grilhões em que você se envolve, se você tomar 

uma esposa que difira de você na religião. [...] Como você pode esperar uma 

boa esposa daquele a quem você não ouviu enquanto estritamente proibindo-o 

de estar ‘atrelado com os incrédulos’?” E ele se desviou pouco dessa visão ao 

longo de sua carreira; muito mais tarde, em 1556, escreveu: “Quando um 

homem está para se casar ele deve (até onde possível) escolher uma esposa 

que vai ajudá-lo na adoração a Deus, que conhece a Deus e sua Palavra, e 

que está pronta para abandonar toda idolatria”. Ainda que rejeitasse a doutrina 

romana do matrimônio como sacramento da igreja, ele interpretou que várias 

histórias do Antigo Testamento destacavam os perigos do casamento misto ou 

inter-religioso; então, “pregou extensivamente nestas passagens bíblicas em 

meados da década de 1550, talvez preocupado com as crescentes ocorrências 

de casamentos inter-religiosos entre protestantes e católicos em Genebra” 
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(KINGDON e WITTE JR., 2005, p. 357). Em uma troca de correspondências 

com o pensador humanista italiano Lélio Socino (1525-1562) em 1549, Calvino 

afirma que “qualquer que toma em matrimônio uma mulher que está ainda 

envolvida nas ímpias superstições do papado, quê mais leva para seu lar que 

profanação?” (KINGDON e WITTE JR., 2005, p. 370) 

Seguindo o ensinamento de Calvino, o Consistório da Igreja de Genebra 

se esforçava por dissuadir potenciais casais de ir adiante com casamentos 

mistos, frequentemente penalizando com severidade o casal e seus pais, e 

algumas vezes excomungando da igreja e recomendando a expulsão da cidade 

ao Conselho Municipal.19 Kingdon e Witte Jr. (2005, p. 362-365) narram casos 

de casamentos inter-religiosos da época: em 1547, o Consistório declarou que 

o casamento de certa cidadã protestante com um comerciante católico italiano 

era contrário à Lei de Deus, mas o Conselho autorizou o enlace, exigindo 

apenas que o novo casal residisse na cidade do noivo. Noutra ocasião, um dos 

administradores da igreja deu sua filha em casamento a um rico católico de 

outra cidade; quando o Consistório ficou sabendo, ele foi tirado de seus cargos 

eclesiásticos e, juntamente com sua esposa, foram afastados da comunhão. 

Um caso interessante é de um imigrante recém-chegado que, depois de ser 

recebido como membro da igreja de Genebra, viajou à França e retornou já 

casado com uma católica numa cerimônia católica; recebeu severa reprimenda 

e foi afastado da Ceia do Senhor, mas passados alguns meses, demonstrando 

arrependimento, foi readmitido à comunhão – e o casamento foi mantido. 

Este novo ensinamento teológico sobre o casamento levou Calvino e 

seu colegas de Consistório a tolerar o casamento inter-religioso e 

rejeitar a diferença religiosa como um impedimento formal ao noivado 

ou casamento. Reformados protestantes poderiam se casar com 

luteranos, anabatistas e outros protestantes. Eles não deveriam se 

casar com católicos, ortodoxos, judeus, muçulmanos, ou descrentes. 

Aqueles que buscaram entrar em tais casamentos mistos deveriam 

ser fortemente dissuadidos através do uso de sanções espirituais, 

Calvino insistia, apesar de não poderem ser impedidos de noivar ou 

                                            
19

 A igreja de Genebra era governada por uma diretoria denominada Consistório, 
formado pelos pastores e líderes leigos, que tinha autoridade somente em questões 
eclesiásticas. Calvino era seu presidente. Entretanto, não tinha jurisdição sobre assuntos civis, 
ainda que pudesse subir sugestões ao Conselho Municipal, responsável pela administração 
política da cidade. 
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casar. Partes que já estavam em casamentos mistos, ou cujos 

cônjuges haviam caído da fé reformada após o casamento, deviam 

permanecer juntos, a menos que o cônjuge incrédulo se tornasse 

notoriamente abusivo. Aqueles que procuravam abandonar seus 

cônjuges não-crentes deviam ser fortemente encorajados a 

permanecer em casa. Mas, se o cônjuge não crente abandonou o lar, 

não havia obrigação de correr atrás ou incentivar que o cônjuge 

retornasse (KINGDON e WITTE JR., 2005, p. 365). 

Da parte do Catolicismo, o Concílio de Trento (1545-1563) foi convocado 

com o objetivo de responder ao movimento de Reforma Protestante na Europa, 

mediante a reafirmação de dogmas tradicionais e medidas moralizantes da 

conduta do clero – normalmente denominada “Contra reforma católica”. O 

casamento foi abordado tanto porque os protestantes negavam sua natureza 

sacramental e a propriedade do celibato aos clérigos, quanto porque sua 

prática estava corroída por irreligiosidade. Seus cânones sobre o matrimônio 

amaldiçoaram, entre outros, quem negasse à igreja o direito de estabelecer 

impedimentos ao casamento legítimo e quem defendesse que o laço 

matrimonial se desfaz por heresia (conversão de um dos cônjuges ao 

protestantismo) ou por profissão de fé (retorno de um dos cônjuges ao 

catolicismo) (DENZINGER, 2007, p. 456-457). 

A Confissão de Fé produzida pelos teólogos de Westminster foi, sem 

dúvida alguma, um dos documentos mais influentes do período pós-Reforma 

da Igreja Cristã (BEEKE e FERGUSON, 2006, p. xiii). O documento dogmático 

de 1649, de cunho definitivamente calvinista, pertence a um estágio do 

Protestantismo já mais amadurecido, estando um tanto distante das 

controvérsias com a Igreja de Roma, mas em um contexto onde a pluralidade 

religiosa começara a ser percebida nas disputas internas entre 

Congregacionais, Batistas, Anglicanos e Reformados; ainda assim, também 

trata de forma objetiva da questão do casamento misto: 

A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é 

lícito casar; mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor; 

portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não 

devem casar-se com infiéis, papistas [i. é., católicos romanos] ou 

outros idólatras; nem devem os piedosos prender-se desigualmente 
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pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas 

vidas ou que mantém heresias perniciosas (CFW, XXIV.iii). 

É relevante observar que os documentos da Assembleia de Westminster 

foram adotados oficialmente como padrão doutrinário pela Igreja Presbiteriana 

do Brasil desde sua organização. De fato, um dos primeiros manuais litúrgicos 

a circular entre os presbiterianos do país, adaptado do análogo norte-

americano pelo pastor brasileiro Rev. Modesto Carvalhosa, transcreve em nota 

de rodapé o artigo da Confissão acima citado no final da “Forma para a bênção 

matrimonial” (IGREJA PRESBYTERIANA NO BRAZIL, 1892, p. 91). Em 1924, 

a Assembleia Geral editou um “Livro de ordem”, contendo a “Forma de 

governo”, as “Regras de governo” e o “Diretório de culto”, o que ainda é feito 

sob a designação de “Manual Presbiteriano”; naquela versão antiga, o 

“Diretório de culto” não faz qualquer referência ao capítulo da Confissão de fé 

com o preceito endogâmico (EGREJA PRESBYTERIANA DO BRASIL, 1924). 

Mais recentemente, a editora presbiteriana publicou uma versão revisada do 

“Manual de culto” de Carvalhosa no qual a citação da Confissão de fé é 

mantida (IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, [198-], p. 34). Até hoje, os 

oficiais da IPB devem afirmar lealdade aos símbolos doutrinários de 

Westminster quando de sua ordenação (IGREJA PRESBITERIANA DO 

BRASIL, 1999, p. 120,122).20  

Em 4 novembro de 1741, o Papa Bento XIV publicou uma declaração 

destinada inicialmente a atender uma situação recorrente nas províncias da 

Bélgica e Holanda, submissas ao reino católico da Espanha – matrimônios 

“clandestinos”, isto é, celebrados em desacordo com a prescrição do Concílio 

de Trento. A declaração, conhecida como “Matrimonia quae in locis”, considera 

válidos os matrimônios celebrados entre hereges, contanto que não houvesse 

outro impedimento canônico, como consanguinidade, por exemplo; portanto, se 

um dos cônjuges (ou ambos) se convertesse após o casamento, não poderia 

contrair novas núpcias enquanto o outro estiver vivo. Quanto aos casamentos 

                                            
20

 Art.28 - Os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua 
crença nas Sagradas Escrituras como a Palavra de Deus e na lealdade à Confissão de Fé, aos 
catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Art.33 - O novo ministro, por 
ocasião da cerimônia de ordenação, reafirmará sua crença nas Escrituras Sagradas como a 
Palavra de Deus, bem como a sua lealdade à Confissão de Fé, aos Catecismos e à 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Prometerá também cumprir com zelo e fidelidade 
o seu ofício, manter e promover a paz, unidade, edificação e pureza da Igreja. 
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contraídos entre católicos e hereges, especialmente protestantes que 

habitavam a região, 

Sua Santidade, antes de tudo grandemente amargurado pelo fato de 

haver católicos que, torpemente enlouquecidos por um amor doentio, 

não fogem de toda a alma desses matrimônios detestáveis, que a 

santa mãe Igreja sempre tem condenado e proibido, e não acham 

que devem absolutamente se abster, ... exorta e admoesta [os 

pastores de almas] de modo sério e grave para que, na medida do 

possível, afastem os católicos de ambos os sexos de contrair 

semelhantes matrimônios para ruína das próprias almas e façam de 

tudo para obstaculizar da melhor maneira tais núpcias e impedi-las de 

modo eficaz (DENZINGER, 2007, p. 544). 

O documento segue alertando que no caso de matrimônio misto já 

contraído, deve ser considerado válido e indissolúvel, acrescentado que 

justamente este rigorismo deve levar o cônjuge católico à conscientização da 

gravidade de seu erro, ao arrependimento e ao empenho em atrair o cônjuge 

desviado da verdadeira fé para o seio da Igreja católica. 

Algumas décadas depois, quando o Imperador José II (1741-1790) 

promulgou um edito de tolerância que permitia matrimônios mistos, o Papa Pio 

VI se pronunciou numa carta de 1782 aos bispos da Bélgica, orientando-os a, 

primeiramente, exortar o fiéis católicos a se afastarem de matrimônio ilícito; no 

caso de persistência no erro, proceder à celebração fora da igreja, sem aparato 

litúrgico, sem impetrar bênção nem interceder pelo casal; exigir do noivo 

herege declaração escrita de que permitiria o exercício livre da fé católica ao 

cônjuge, incluindo a educação religiosa dos filhos, e do noivo católico a 

declaração escrita de que se manteria na igreja católica, criaria os filhos no 

catolicismo e procuraria a conversão do cônjuge à fé católica (DENZINGER, 

2007, p. 562). Quando os protestantes começaram a chegar ao Brasil, era essa 

a legislação eclesiástica que regia os casamentos dos fiéis católicos com os 

acatólicos, e, como veremos adiante, muitos protestantes se sujeitaram às 

condições unilaterais impostas pela religião majoritária para poderem constituir 

família em nosso país. 

Contudo, ao contrário dos protestantes que vinham a negócios para o 

Brasil, mais interessados em fazer a vida que em manter vínculos comunitários 



67 
 

e religiosos aprendidos na terra natal, os missionários chegaram ao país 

dispostos a dar forma ao protestantismo que traziam. O próximo capítulo 

tratará do chamado protestantismo de missão, começando com um panorama 

da inserção do Presbiterianismo no Brasil de maioria católica, inicialmente por 

meio da ação catequista dos missionários estrangeiros e posteriormente 

através do ímpeto proselitista de seus discípulos nacionais. Também se tratará 

da endogamia no discurso do presbiterianismo brasileiro, examinando como foi 

o desenvolvimento de tal ensino em sua expressão no Brasil. 
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3 – O PAPEL DA ENDOGAMIA NO PRESBITERIANISMO 

BRASILEIRO 

3.1 – A inserção social do presbiterianismo no Brasil: 

anticatolicismo 

Por ocasião de sua transferência para o Brasil em 1808, a Corte 

Portuguesa assumiu grandes compromissos políticos com a Inglaterra. O 

Tratado de Comércio e Navegação assinado por D. João em 1810 garantia 

uma taxa de importação privilegiada aos produtos britânicos, quase eliminando 

a concorrência de mercadorias de outras procedências, e autorizava 

previamente a atracagem nos portos brasileiros aos navios ingleses. Por 

conseguinte, também assegurava diversos direitos civis aos cidadãos da Grã-

Britânia – como livre exercício religioso – promovendo a tolerância religiosa no 

Brasil, ainda que bastante restrita (MATOS, 2008, p. 120). Esse é o contexto do 

artigo 5º da Constituição Imperial de 1824: “A religião católica apostólica 

romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão 

permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso 

destinadas, sem forma alguma exterior de templo”.21 

Por outro lado, havia uma grande pressão da Inglaterra pela extinção do 

comércio de escravos africanos; e conforme a nação de proporções 

continentais precisava de mão de obra barata e capacitada para colonizar 

vastas áreas ainda não cultivadas, especialmente no sul do país, houve grande 

interesse pela vinda de imigrantes europeus. Assim, como fruto da redução 

expressiva no plantel de escravos nas fazendas cafeeiras do Brasil e da 

política de incentivo à imigração de mão de obra europeia, surgiram essas 

comunidades religiosas não tinham pretensões missionárias e se limitavam a 

satisfazer as necessidades religiosas e espirituais dos próprios imigrados. Em 

1824 chegaram os primeiros, e como boa parte deles era protestante (a maioria 

luterana e alguns calvinistas), foi necessário que se oferecessem certas 

garantias religiosas a esses imigrantes no país oficialmente católico. Daí o 

                                            
21

 Constituição Política do Império do Brasil. Disponível no site do Palácio do Planalto, 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao24.htm. Acesso em 
09/10/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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acordo entre o Império e os colonizadores que previa a vinda e manutenção 

financeira de religiosos para pastorear a colônia nos moldes protestantes. 

Ainda que representasse uma significativa mudança no quadro religioso 

do país, esta primeira presença protestante no Brasil não pretendia contato 

com os brasileiros. Estes grupos protestantes, que Mendonça (2003, p. 149) 

denomina “protestantismo de imigração” ou “de colonização”, permaneceram 

como comunidades isoladas tanto étnica quanto religiosamente, e seu 

crescimento foi quase exclusivamente endógeno, já que não eram 

comunidades missionárias destinadas a converter brasileiros.22 

Por estes múltiplos fatores econômicos, políticos e sociais, a hegemonia 

religiosa que a Igreja Católica Romana desfrutou no período imperial, sob as 

garantias do Estado, foi sendo progressivamente desafiada pela presença de 

outras religiões, principalmente pelo o bloco religioso protestante. “O 

protestantismo, com sua tradição liberal, democrática e republicana, apoiado 

pelas elites liberais e por uma monarquia esclarecida, foi paulatinamente 

rompendo [...] com os obstáculos impeditivos de práticas religiosas acatólicas” 

(MENDONÇA, 2003, p. 145). A inserção protestante também foi facilitada pela 

situação do clero católico, com muitos sacerdotes despreparados intelectual e 

moralmente e outro tanto envolvido em negócios seculares em detrimento do 

ministério, restando um número insuficiente para dar conta das demandas do 

rebanho nacional – sem mencionar clérigos iluministas e liberais, que apoiavam 

a liberdade religiosa e a separação entre igreja e estado (MENDONÇA, 2003, 

p. 149). 

Não que esse processo tenha se dado unicamente no foro religioso nem 

que tenha sido uniforme. A Igreja Católica não assistiu passivamente à invasão 

protestante, pelo contrário, se manifestou por meio de polêmica escrita e oral 

contra os protestantes e seus simpatizantes, em tentativas de impor restrições 

aos seus direitos civis e religiosos e até mesmo de perseguições, geralmente 

instigada por sacerdotes. Boanerges Ribeiro (1991, p. 11-13) relata 

                                            
22

 Por suas peculiaridades em relação ao protestantismo missionário e conversionista 
representado pelo presbiterianismo, estes grupos de protestantes imigrantes não serão objeto 
deste estudo. Seus hábitos de casamento obedecem a uma dinâmica própria, já que sua 
identidade religiosa está imbricada à étnica (de origem europeia). Além disso, é reforçada por 
aspectos linguísticos e geográficos, já que suas comunidades bastante fechadas preservam 
algo da cultura e língua dos antepassados imigrantes. 
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brevemente as idas e vindas do legislativo na “luta longa e dura” em favor do 

casamento civil até a aprovação do decreto de 23 de janeiro de 1890, proposto 

por Campos Sales, que determinou que a única forma de casamento 

considerada legal seria o civil – que poderia ser sucedido pela celebração 

religiosa de “qualquer culto”. Em seguida, narra casos que ilustram o quanto o 

clero católico recusou submeter-se à nova lei, que desmoralizavam como 

“mancebia”. Alderi Matos (2008, p. 121) registra: “Existem muitos casos bem 

documentados de interrupção de reuniões, apedrejamentos, queima de 

templos, espancamentos e até de assassinato de alguns protestantes”. 

Como têm notado os pesquisadores da inserção oitocentista do 

protestantismo no Brasil, os missionários norte-americanos adotaram certas 

estratégias na propaganda de sua fé. É impossível precisar se o fizeram 

consciente ou inconscientemente, mas a atuação missionária foi orientada, 

como descreve Feitosa (2012, p. 44), pela propagação de “uma imagem 

negativa do catolicismo brasileiro e seus efeitos na sociedade”; “o catolicismo 

brasileiro foi retratado como uma religião atrasada, atravessada de crendices, 

produtora de uma moral fraca”. De outra parte, é verdade igualmente que o 

catolicismo via os protestantes como seres estranhos, meio loucos, meio 

demoníacos, e pode-se inferir que a experiência dolorosa do preconceito 

religioso também contribui para o fechamento dos protestantes brasileiros. 

Assim, o protestantismo brasileiro foi marcado por forte sentimento 

anticatólico a partir da inserção por intermédio dos missionários norte-

americanos, pois a religião majoritária era vista como espiritual e moralmente 

corrompida. Tanto para os missionários quanto para os líderes protestantes 

nacionais, o catolicismo brasileiro era uma continuação do cristianismo da pré-

Reforma, agravado por práticas permeadas de sincretismo, como nas 

festividades e cerimônias populares, oriundas do folclore local sob a 

complacência de uma religião meramente exterior, que nada fizera pelo 

progresso moral e material da sociedade brasileira. “Não cumprira seu papel. 

De cristã, só tinha o nome” (MENDONÇA, 2008, p. 138). 

É por isso que os católicos que se convertiam por meio da pregação 

protestante não apenas faziam uma ruptura radical com a sua igreja anterior, 

como se tornavam antagônicos à mesma (MATOS, 2008, p. 128). Um exemplo 
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ilustre é José Manoel da Conceição, que abandonou a batina de padre para 

aderir ao protestantismo, chegando a se tornar pastor presbiteriano, o primeiro 

a ser ordenado no Brasil. Na resposta que publicou à sua sentença de 

excomunhão, ele compara o catolicismo a um edifício em desmoronamento 

que ameaça a vida dos que nele insistem em residir, porquanto, nele, “o 

evangelho está inteiramente posto de parte” (CONCEIÇÃO, 1867). Boanerges 

Ribeiro (1981, p. 129-135) conclui que a percepção do ex-padre sobre a Igreja 

Católica era idêntica à dos missionários norte-americanos: considerava o 

catolicismo “uma falsa doutrina”; negava “que as crenças inculcadas pelo 

catolicismo romano possam resultar em comunhão do homem com Deus” e 

rejeitava “radicalmente toda e qualquer autenticidade” à sua religião anterior, “a 

ponto de requerer o batismo evangélico quando professa sua fé” diante dos 

missionários. 

Pode-se encontrar a raiz desse anticatolicismo já nas primeiras 

impressões dos missionários norte-americanos ao chegarem no Brasil. 

Unanimemente, eles notavam o que consideravam sinais do atraso social, 

moral e espiritual da população, e atribuíam sua origem à religião majoritária, 

presente desde a colonização do país. Entretanto, essa marca permaneceria 

viva enquanto a igreja protestante nacional amadurecia e ganhava autonomia 

em relação à matriz norte-americana, a tal ponto que, nas primeiras décadas 

do século XX, quando as agências missionárias protestantes promoveram 

congressos para a estruturação das missões mundiais, os pastores brasileiros, 

bem como muitos missionários que trabalhavam no Brasil, rejeitaram a 

tendência das agências estrangeiras de não incluir países católicos como 

campos missionários. 

Antônio Gouvêa Mendonça (2005, p. 55) sugere que, apesar de ter sido 

idealizado inicialmente como contraponto ao Congresso de Edimburgo (1910), 

que excluiu países católicos do esforço missionário protestante, o Congresso 

do Panamá (1916) teve sua pauta moldada pela política de “Pan-

americanismo”, do presidente norte-americano James Monroe, que não 

desejava desagradar os países latino-americanos católicos (alguns ainda com 

forte ligação Igreja-Estado). O resultado, segundo ele, foi que o novo 

congresso praticamente manteve a política de Edimburgo ao decidir pela 
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prudência em relação à Igreja Católica e recomendar a evangelização de 

grupos ameríndios. Boanerges Ribeiro (1991, p. 169-176) também menciona a 

“atitude irênica com a Igreja Romana” prevalecente no Congresso do Panamá, 

e mostra que os líderes latinos insistiram para que o catolicismo continuasse 

sendo considerado não cristão – com destaque para a participação dos 

pastores presbiterianos Álvaro Reis, Erasmo Braga e Eduardo Carlos Pereira, 

este da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, então recém-fundada (em 

1903) a partir de uma cisão na IPB.23 A postura dos protestantes brasileiros em 

relação ao catolicismo romano é sintetizada na tese aprovada no Congresso 

Regional do Rio (1917): “Infelizmente para a humanidade, [...] às grandes 

verdades de seu [da Igreja Católica] credo opõem-se grandes erros, que as 

desvirtuam, e mesmo as anulam na vida religiosa do povo e da sociedade” 

(RIBEIRO, 1991, p. 178). 

Como seria de se esperar, muitas publicações do presbiterianismo 

brasileiro mantinham esse tom polêmico, refletindo o constante clima de 

confrontação com o catolicismo. Miguel Torres, o pastor pioneiro em Minas 

Gerais, escreveu A Igreja Romana à barra do evangelho e da história (1879), 

mais conhecido como À Barra do evangelho, no contexto da célebre “Questão 

Religiosa”, o conflito entre dois bispos do norte do Brasil e o governo imperial 

em torno da maçonaria. Também o ex-padre Francisco Rodrigues dos Santos 

Saraiva escreveu a obra A burla católica romana ou o flagelo legal da 

sociedade (1888). Erasmo Braga escreveu um conhecido livro sobre o 

Congresso Evangélico do Panamá, Pan-americanismo: aspecto religioso 

(1916) e The Republic of Brazil: a survey of the religious situation, até hoje não 

traduzido para o português. Outro grande polemista foi o Rev. Eduardo Carlos 

Pereira. Além de diversos livros e opúsculos sobre as lutas eclesiásticas da 

época, escreveu O problema religioso da América Latina (1920), uma reação 

às propostas de aproximação do catolicismo surgidas no Congresso do 

Panamá, em 1916. O pastor, engenheiro e escritor paranaense Ernesto Luiz de 

Oliveira em seu livro Roma, a Igreja e o Anticristo (1931), e o engenheiro e 

                                            
23

 A IPIB surgiu em 1903 a partir do ideal nacionalista do Rev. Eduardo Carlos Pereira 

(1856-1923), que divergiu do Sínodo da IPB em torno das questões missionária, educacional 
e maçônica e, junto com outros pastores nacionais, se retiraram com suas igrejas locais para 
formar a nova denominação, sem vinculação com as missões estrangeiras e intolerante com 
membros ou pastores maçons. 
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pastor Lisânias de Cerqueira Leite, com seu livro Protestantismo e romanismo 

(dois volumes, 1936 e 1938) procuraram polemizar com A Igreja, a Reforma e a 

civilização (1923), do sacerdote jesuíta Leonel Franca, que contestava O 

Problema de Pereira. Possivelmente o maior polemista dos primeiros tempos 

do presbiterianismo nacional foi o Rev. Álvaro Reis, pastor da Igreja 

Presbiteriana do Rio de Janeiro, com obras como O casamento religioso, Os 

irmãos da bendita virgem Maria, Reencarnação e regeneração, As 

conferências do padre Júlio Maria sobre a segunda vinda de Cristo: refutação, 

Mimetismo católico, O cálice eucarístico e O espiritismo. 

Os periódicos protestantes também foram veículos para a polêmica com 

o Catolicismo, como se verá adiante, e, por vezes, com o Espiritismo, cuja 

presença começava a se fazer sentir no país. Apesar de a fase das polêmicas 

religiosas impressas ter perdido sua força antes do fim da primeira metade do 

século XX, o sentimento anticatólico ainda prevalece no protestantismo 

brasileiro mais representativo, de que faz parte a IPB; um protestantismo, 

segundo Mendonça (2003, p. 158), que é de matiz quase “fundamentalista” e 

“ainda conserva forte resistência a qualquer aproximação da Igreja Católica”. 

Aliás, forte resistência a qualquer agremiação religiosa cuja doutrina apresente 

diferenças muito marcantes, como (além do catolicismo e espiritismo, já 

mencionados) Adventistas, Mórmons, Testemunhas de Jeová, etc. 

3.2 – A endogamia religiosa na época da inserção do 

protestantismo no Brasil 

Os protestantes estrangeiros enfrentaram grandes problemas religiosos 

no Brasil, como o não reconhecimento de seus casamentos protestantes, 

considerados ilegítimos, e a proibição de se casar com brasileiros, isto é, 

católicos, a não ser que antes renunciassem ao protestantismo (GONZÁLEZ e 

GONZÁLEZ, 2010, p. 292-293). Entretanto, sua presença cada vez mais 

marcante na sociedade brasileira, especialmente no comércio, aliada a uma 

postura não proselitista e de acomodação e à identificação dos estrangeiros 

com o desejável progresso no imaginário dos brasileiros, foram aos poucos 

diminuindo a resistência à sua absorção. 

Entre outros indicadores dessa tolerância, é notável o aumento de 

casamentos mistos entre católicos e protestantes na época. Não que tenha em 
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algum momento se tornado um fenômeno de massa, como comprova uma 

carta de um padre maranhense ao seu superior, datada de 1894, relatando que 

certo casamento entre uma paroquiana sua com um protestante “causou certa 

estranheza ou admiração [no clero secular] por ser o primeiro que teve lugar 

em Caxias” (SANTOS, 2006, p. 305). Na verdade, tais casamentos mistos 

enfrentavam diversas barreiras além da estranheza social relatada pelo pároco, 

como a oposição de familiares e a custosa burocracia do requerimento de 

dispensa de impedimentos pela Igreja Católica. Lyndon Santos avalia que 

“esses evangélicos [...] estavam direta ou indiretamente ligados à expansão 

das atividades agroexportadoras e do comércio externo”, e assim “a maioria 

dos processos traz indivíduos oriundos das camadas mais abastadas e com 

recursos suficientes para arcar com as expressivas despesas” (SANTOS, 2006, 

p. 142). 

Na sua historiografia sobre a “protestantização” do Maranhão, Santos 

anexa transcrições dos documentos de processos de dispensa de impedimento 

de matrimônio por religião mista (cultus disparitas) em 1881, 1884 e 1894, 

incluindo o recibo das taxas para a expedição do documento (“112,000 pg” – 

cento e doze mil réis pagos), a autorização do casamento pelo Oficial da 

Câmara Eclesiástica e os termos que os contraentes precisavam assinar. 

Nestes, os noivos acatólicos comprometiam-se a não impedir suas esposas de 

comungar e de criar a futura prole na religião católica; e as noivas católicas 

prometiam “não se deixar jamais seduzir e nem arrefecer no fervor” por sua 

religião e a esforçar-se pela “conversão do consorte” (SANTOS, 2006, p. 304-

311). Considerando que o casamento civil já estava regulamentado e era 

obrigatório no Brasil, o casal que se sujeitava a tantas ingerências mais que 

provavelmente levaria a sério as exigências católicas, o que significa que os 

noivos protestantes realmente estavam dispostos a abrir mão de cultivar sua 

religião no seio familiar. “A sujeição às normas eclesiásticas e tradições locais 

reforça a ideia de que protestantes acolheram e submeteram-se às condições 

impostas pela cultura nativa” (SANTOS, 2006, p. 142). 

Sugestivamente, entre as considerações elencadas pelos noivos no 

texto padrão preestabelecido do requerimento da dispensa, consta “não haver 

nesta cidade senhora da seita do orador, com quem possa ele se casar”. A 
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partir de sua pesquisa dos termos de juramentos de diversos cultus disparitas, 

Santos delineia o perfil dos protestantes que se casaram com moças católicas 

no Maranhão entre 1868 e 1905: 

Quanto às nacionalidades, eram dois brasileiros, dois dinamarqueses, 

três norte-americanos, dois escoceses e sete ingleses. A média de 

idade com que se casaram era de 32 anos e as profissões eram as 

de caixeiro de Casa Comercial, negociante, engenheiro, chapeleiro e 

militar. Diferentes de outras regiões do país, estes protestantes eram 

imigrantes à procura de trabalho e não desenvolveram características 

de um protestantismo étnico e nem de missão. Ou seja, não 

reafirmaram suas crenças a partir da convivência com um grupo 

étnico, relacionando a identidade cultural com a religiosa. Além disso, 

não apresentaram posturas proselitistas e missionárias (SANTOS, 

2006, p. 138). 

A situação no interior de São Paulo não era muito diferente. Já em 1895, 

São João da Cristina registra o matrimônio entre um protestante e uma 

católica, celebrado pelo Rev. Manuel Antônio de Menezes (SP) entre o viúvo 

José Justino de Carvalho e Sofia Gomes (RIBEIRO, 2004, p. 57). Note-se que 

a igreja presbiteriana daquela cidade somente seria fundada cinco anos depois, 

o que sugere a dificuldade do presbiteriano para encontrar uma consorte da 

mesma fé. 

Mesmo depois de algumas décadas, o casamento entre católicos e 

protestantes ainda experimentava diversos obstáculos, como atesta o casal J. 

e A.; ambos começaram a namorar em 1957 mas só se casaram nove anos 

depois, justamente em razão das dificuldades impostas por ambos os lados. O 

marido católico, J., conta: “Praticamente, no casamento misto, uma pessoa 

tinha de deixar sua religião ou ficar sem religião. Só se a pessoa não tivesse 

muita religião e deixasse a coisa correr sem levar muito em conta a questão 

religiosa.” 24  Como ambos eram profundamente comprometidos com suas 

respectivas religiões, o casamento seria “impossível”. Segundo lembram, o 

casamento só ocorreu pelo contexto favorável ao ecumenismo promovido, da 

parte católica, pelo decreto Unitatis Redintegratio (1964) do Concílio Vaticano 

                                            
24

 As questões metodológicas envolvidas na utilização da história de vida de J. e A. são 
discutidas adiante, no tópico “Os instrumentos de pesquisa empírica da endogamia 
presbiteriana”, p. 92-93. 
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II. Foi feito o arranjo de receber o sacramento do casamento na Igreja Católica 

da Consolação e em seguida, no mesmo dia, receber a bênção nupcial na IP 

Lapa, onde a noiva, A., era membro. Contudo, apesar da autorização do 

Conselho para a realização da celebração naquela igreja, os diáconos 

protestaram e se recusaram a abrir as dependências do templo, ameaçando 

“rachar a igreja” (provocar uma divisão polêmica entre os fiéis) de tal forma que 

solução foi procurar outra igreja presbiteriana. O casamento só se realizou no 

lado protestante pelo envolvimento de alguns pastores que encabeçavam o 

movimento ecumênico na IPB, Rev. José Borges dos Santos Junior da IP Jd. 

Das Oliveiras, e Rev. Pérsio Gomes de Deus da IP Vila Mariana, onde a 

bênção foi impetrada sobre o casal. 

Apesar das óbvias distâncias de contexto histórico, cultural, social e 

religioso, é interessante apontar os resultados da pesquisa de Edison Minami 

acerca do casamento inter-religioso de católicos e luteranos na São Paulo 

contemporânea. O padre da Paróquia Santa Generosa, no bairro do Campo 

Belo, apesar de requerer do nubente católico os mesmos compromissos que 

seus colegas do passado, confidenciou-lhe em entrevista que “boa parte dos 

casamentos mistos terminavam com o cônjuge católico abandonando a Igreja 

Católica” (MINAMI, 2010, p. 201). 

Portanto, o contexto religioso do Brasil oitocentista favorecia a 

endogamia protestante em alguns aspectos, enquanto a limitava em outros. A 

atitude oficial da Igreja Católica, conquanto abrisse uma via legal para que 

casamentos mistos de seus adeptos com protestantes fossem reconhecidos, 

era intransigente e invasiva, fazendo exigências que certamente tinham a 

intenção inicial de levar os nubentes a desistirem do enlace interdito. 

Considere-se também que o casamento servia como instrumento de inserção 

social para estrangeiros desejosos de ser aceitos e se sentir adaptados no 

novo contexto social; e, na perspectiva de muitas jovens brasileiras, o 

matrimônio com um imigrante empreendedor poderia igualmente ser uma 

ferramenta de ascensão social. Contudo, é provável que o casamento misto 

trouxesse consigo certa medida de estranhamento e preconceito na sociedade 

de forte tradição católica. Muitos protestantes estrangeiros, ao decidirem tentar 

a vida nos trópicos, já estavam predispostos a abrir mão de alguma parcela de 
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seu contexto sociocultural, o que sugere também uma disposição para 

vivenciar sua religião de maneira mais adaptável ao novo contexto. De sua 

parte, os brasileiros em geral viam com certa desconfiança os estrangeiros 

protestantes, devido às suas diferenças culturais e por serem recém-chegados 

ao país, muitas vezes sem possibilidade de verificação de seu histórico, como 

o estado civil, por exemplo; por outro lado, admiravam-nos como modelos de 

civilidade e progresso para uma nação que ainda procurava sua identidade 

entre ideais republicanos e sonhos desenvolvimentistas. 

3.3 – A endogamia no discurso público presbiteriano 

A Reforma Religiosa do século XVI ocorreu no contexto do grande 

aumento de publicações que se seguiu à invenção da imprensa. Desde o início, 

os protestantes deram máxima atenção à palavra impressa como o recurso 

mais eficaz para a transmissão das suas ideias e a defesa dos seus princípios 

(MATOS, 2007, p. 43). De fato, desde a Reforma, o protestantismo tem se 

beneficiado da imprensa: os reformadores europeus utilizaram panfletos, 

opúsculos e livros para popularizar suas doutrinas, tanto quanto imprimiram 

Bíblias no vernáculo para que uma respeitável parcela da população pudesse 

ter acesso. Não foi surpresa, então, que os missionários norte-americanos 

dessem grande importância à fundação de periódicos comprometidos com a fé 

protestante como estratégia de propaganda missionária. 

Comentando a preferência protestante pela palavra impressa, tendo 

como primazia a Bíblia, que deveria ser traduzida para que todos pudessem lê-

la e ter acesso à revelação de Deus, Costa (2009, p. 111) nota que, 

coerentemente, o protestantismo recém-chegado ao Brasil “se valeu da 

publicação de jornais que difundiam a sua fé por meio de sermões, catecismos, 

confronto com a fé católica”. Além da tradição protestante, os missionários 

teriam também levado em consideração que a imprensa gozava de maior 

liberdade no Brasil que as religiões não católicas, além da ampla circulação de 

artigos anticlericais que eram publicados por jornalistas, políticos e intelectuais 

liberais (FEITOZA, 2012, p. 69). Foram publicados alguns jornais protestantes, 

com variada duração, importância e circulação. Alderi Matos, Historiador oficial 

da IPB, conclui sobre a atividade literária protestante: 
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Fica claro que, desde o início, a necessidade de legitimação 

determinou boa parte do material publicado. O protestantismo era um 

movimento de origem estrangeira, anglo-saxônica, que buscava 

espaço num país de tradição latina e católica romana. O fato de que o 

Brasil era, há séculos, um país nominalmente cristão, tornava 

imperioso que os novos grupos justificassem sua presença no país. 

Daí o fato de grande parte das publicações ter o intuito de demonstrar 

as debilidades da religião majoritária e os valores tidos como 

superiores, tanto religiosos quanto éticos, das igrejas evangélicas. 

Essa mentalidade era partilhada pelos presbiterianos. Tal atitude de 

confrontação com o catolicismo foi trazida pelos missionários norte-

americanos, visto que no século XIX, em virtude do aumento 

acelerado da chegada de imigrantes vindos de países católicos, o 

mesmo tipo de tensão se verificava nos Estados Unidos. No Brasil 

essa característica foi reforçada pela situação das igrejas 

evangélicas, um grupo minoritário e periférico que se sentia 

hostilizado pela religião dominante, detentora de todas as regalias 

(MATOS, 2007, p. 60). 

Para interesse da presente pesquisa, avaliaremos como os jornais 

presbiterianos “Imprensa Evangélica”, “O Puritano” e “O Brasil Presbiteriano” 

trataram o tema da endogamia religiosa, como veículos da propagação do 

discurso presbiteriano. 

3.3.1 – A Imprensa Evangélica  

A Imprensa Evangélica foi o primeiro periódico protestante do Brasil, 

fundado pelo Rev. Ashbell Green Simonton, auxiliado pelo colega e cunhado 

Rev. Alexander Latimer Blackford e pelo novo correligionário José Manuel da 

Conceição, o ex-padre que se tornaria o primeiro pastor presbiteriano ordenado 

no Brasil. O jornal, cuja redação alternou entre São Paulo e Rio de janeiro, era 

subvencionado pela missão norte-americana, sediada em Nova York, 

circulando quinzenalmente durante 28 anos (1864-1892), e “foi o grande órgão 

do protestantismo brasileiro nos seus primórdios”, trazendo em suas páginas 

exposição de doutrinas e temas bíblicos na interpretação protestante, dicas de 

criação de filhos, história da igreja cristã, biografias, ficção evangélica, 

noticiário religioso internacional e intermináveis polêmicas com o catolicismo 

romano, especialmente com o jornal O Apóstolo, do bispado do Rio de Janeiro 
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(MATOS, 2007, p. 45-46). Com a publicação, os presbiterianos visavam tanto a 

expor os ideais protestantes entre as camadas mais influentes da sociedade, 

quanto a instruir o culto doméstico no centro-sul brasileiro, buscando alguma 

homogeneidade no incipiente presbiterianismo nacional, espalhado 

difusamente pelo imenso território brasileiro (FEITOZA, 2012, p. 77). 

A Imprensa Evangélica, por ser fundada e dirigida pelos primeiros 

missionários norte-americanos, propicia uma importante percepção de como a 

endogamia foi vista e ensinada nos primórdios formativos do presbiterianismo 

do Brasil. A primeira ocorrência do tema surgiu marginalmente em uma nota 

(IE, nº 23, 7/out/1865, p.7) informando em tom noticioso que um recente 

decreto da Igreja Ortodoxa Russa pusera fim à regra que determinava que os 

filhos gerados de casamentos mistos fossem obrigatoriamente adeptos da 

Igreja Russa; o texto sugere que esta era uma boa notícia, caracterizando a 

norma anterior como uma “intolerante disposição legal”. 25  É importante 

observar que a antiga regra russa era semelhante às regulamentações então 

vigentes no Brasil em relação aos filhos de acatólicos casados com católicos 

romanos. 

Por outro lado, certa sessão que alistava personagens bíblicos, 

denominada “Exemplos de bons pais” (IE v. 3, nº 1, 5/jan/1867, p.8), incluiu 

Isaque e Rebeca, por lastimarem que seu filho Esaú tivesse se casado com 

“mulher idólatra”, conforme as referências em Gênesis 26.34-35 e 27.46. Ainda 

que não se fizesse nenhuma analogia com a situação religiosa contemporânea, 

os leitores das constantes polêmicas do jornal com a igreja católica certamente 

não tiveram qualquer dificuldade em estabelecer uma relação direta com 

aquela denominação. 

Na maioria das vezes, porém, que o periódico abordava o tópico do 

casamento, era para defender a instituição do casamento civil no país ou, por 

outro lado, combatendo o controle que a Igreja Católica detinha sobre o registro 

de casamentos (bem como de nascimentos e óbitos) na época, o que 

significava, na prática, a autoridade sobre a legalidade de uma união 

matrimonial. O tema é recorrente. Numa edição cuja capa traz um escrito 

polêmico denominado “A questão da liberdade religiosa no Brasil”, lemos um 

                                            
25

 Mesmo quando é adotada a citação direta, optou-se aqui por atualizar a grafia dos 
documentos conforme o padrão ortográfico corrente. 
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artigo extraído do Jornal do Commercio, assinado por “Puritano”, que reage às 

declarações de um deputado chamado Sr. Burlamaque que considerava a 

legislação matrimonial brasileira “bastante liberal” e negava a necessidade da 

instituição do casamento civil no país. O autor, pretendendo comprovar “a 

intolerância praticada atualmente em nome das leis do império”, transcreve na 

íntegra (apenas suprimindo os nomes dos nubentes e familiares) um 

documento do Tribunal Eclesiástico legalmente responsável por avaliar os 

pedidos de casamento, referente a uma católica desejosa de se casar com um 

luterano; a autorização é concedida, porém não sem impor ao casal as 

seguintes penitências: 

[Que a noiva católica] confesse-se e comungue uma vez; assista a 

duas missas conventuais na sua igreja matriz com as velas acesas 

nas mãos, que deixará depois para a mesma igreja, a qual também 

varrerá duas vezes; reze dez rosários de quinze mistérios; faça dois 

jejuns ordinários, e ofereça tudo à sagrada paixão e morte de Nosso 

Senhor Jesus Cristo em sufrágio pelas almas do purgatório. Portanto, 

o rev. pároco, certificando-se do cumprimento das ditas penitências 

pelo juramento da oradora, os poderá então receber em matrimônio 

fora da igreja, em lugar sem imagem e sem bênçãos [...]; porquanto o 

contraente assinou termo jurado na forma de direito garantindo à sua 

futura consorte a livre prática da santa religião que ela professa, e a 

fazer educar sua futura prole de ambos os sexos nas máximas da 

mesma religião católica apostólica romana [...]. O rev. pároco faça 

sentir à oradora o grave encargo que contrai de cuidar com todas as 

suas forças na conversão de seu futuro consorte, e a não se deixar 

iludir pela falsa doutrina que ele segue [..]. Dada nesta corte do Rio 

de Janeiro e câmara eclesiástica, sob meu sinal e selo, aos 15 de 

janeiro de 1866. 

Intitulado “O casamento civil” (IE, v. 2, nº 11, 2/jun/1866, p. 3), o texto 

alude a tal “dispensa do impedimento” como uma violação da liberdade 

religiosa e individual: “Porventura um dissidente [isto é, um não católico] que 

tem convicções religiosas poderá sujeitar-se a tudo isso sem sentir sua 

consciência atrozmente violentada?”. 

Por ocasião de um documento do cardeal católico da diocese de 

Westminster a respeito de casamentos de católicos com protestantes ocorridos 

ali, esclarecendo ao clero que somente a Santa Sé poderia autorizar um padre 
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a celebrar tal enlace, um artigo transcrito do “Pregador Christão” reclama 

urgência de se instituir o casamento civil no Brasil e ironiza a respeito das 

facilidades de que os brasileiros gozavam neste item – “por trezentos mil 

contos de réis mais ou menos pode-se obter qualquer dispensa dos padres. 

Aqui, pelo menos, é simplesmente uma questão de dinheiro” (IE, v. 16, nº 43, 

30/out/1880, p. 5). 

Noutra destas ocasiões, um autor se dedicou a provar que na Bíblia não 

havia nenhum ensino ou indício “sobre as prerrogativas da igreja e a ingerência 

dos poderes eclesiásticos na celebração do contrato e ato do casamento” (IE, 

v. 10, nº 16, 29/ago/1874, p. 5). 

Segundo Matos (2007, p. 45), a partir de 1879 a colaboração dos jovens 

pastores nacionais no periódico aumentou, e um longo artigo denominado “O 

matrimônio”, publicado em quatro partes entre fevereiro e março daquele ano, 

tratou da natureza e obrigações conjugais, especialmente do modo pelo qual 

marido e esposa cristãos devem se tratar. A questão da endogamia é abordada 

com brevidade, sob o subtítulo “Aviso aos moços cristãos”. O texto exorta à 

consideração das instruções bíblicas acerca do casamento, principiando por 

uma que “sobressai a todas as outras”: 

O cristão [...] há de repelir a mesma ideia de unir-se desigualmente a 

um infiel, se o seu entendimento já não estiver cativado, e por isso 

incapaz de julgar a este respeito [...] evitando todas as associações e 

correspondências que possam dar lugar a promessas de casamento 

com pessoas que não participam da preciosa fé professada na igreja 

de Deus. [...] O filho de Deus deve banir para sempre a ideia de unir-

se em matrimônio com um inimigo de seu Pai celeste, do qual mais 

tarde terá de ser separado por toda a eternidade (IE, v. 15, nº 8, 

20/fev/1879). 

É certo que falta no artigo a delimitação de quem seja o “infiel”, os que 

“não participam da... igreja de Deus” e o “inimigo do Pai celeste”. Já havia 

ateus e religiões não cristãs operando no Brasil de fins do século XIX; mas as 

constantes polêmicas com o catolicismo sugerem a possibilidade de que a 

redação do IE pretendia incluir os fiéis católicos entre os noivos interditados 

aos crentes protestantes. De fato, no ano seguinte, um editorial de capa 
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assinado pelo pastor brasileiro Eduardo Carlos Pereira intitulado “É a igreja 

romana cristã?” (IE, v. 16, nº 10, 12/mar/1880, p. 1), conclui: 

Quando mesmo não houvesse muitos outros pontos de antagonismo 

entre a igreja cristã e a romana, uma simples inspeção sobre o 

purgatório, a missa ou as obras meritórias bastaria para convencer 

todo homem desprevenido que a igreja romana é, em seu espírito, 

em sua tendência, inteiramente anticristã e, portanto, apóstata. A 

igreja romana rejeitando a graça do evangelho, rejeita por isso 

mesmo os direitos de ser chamada cristã, e deve procurar no 

paganismo o lugar que lhe compete. 

Durante a década de 1880, quase que a totalidade das referências ao 

casamento foi para defender a instituição do casamento civil, que colocaria a 

celebração religiosa em segundo plano, fosse católica ou protestante. A razão 

do interesse era, primeiramente, teológica: o protestantismo reformado entende 

que o matrimônio é uma bênção da “graça comum”, ou seja, é mandato da 

benevolência divina para todos os homens, independentemente de sua 

profissão religiosa ou piedade. Porém, havia também uma questão prática de 

política eclesiástica, pois o clero católico se aproveitava que a visão católica de 

que o matrimônio era um ato eclesiástico, muito bem disseminado na 

sociedade brasileira, para pressionar fiéis hesitantes a permanecer no 

catolicismo, sob o risco de que seus casamentos fossem considerados ilegais 

ou, pior, pecaminosos. Houve, inclusive, um caso afamado de duas luteranas 

casadas que, desejosas de obter autorização para se casarem com outros 

homens, conseguiram que seus primeiros casamentos fossem declarados 

nulos pelo sacerdote católico, que em seguida as casou com os novos 

pretendentes católicos. A repercussão do ocorrido chegou à cúria romana, 

gerando uma resolução que revogou aos atos do padre. A Imprensa 

Evangélica, sob o tópico “casamento acatólico”, repercutiu o caso em diversas 

edições, como prova da necessidade de que o estado brasileiro garantisse por 

si mesmo a validade dos casamentos como um ato civil, deixando a celebração 

religiosa livre. 
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3.3.2 – O Puritano 

Como parte do seu projeto de nacionalização da obra presbiteriana no 

Brasil, o Rev. Eduardo Carlos Pereira, juntamente com o Rev. Bento Ferraz e o 

presbítero Remígio de Cerqueira Leite, fundaram O Estandarte em 1893. A 

ideia era substituir a Imprensa Evangélica, extinta em 2 de julho do ano 

anterior. Contudo, com o passar do tempo, o jornal passou a refletir os conflitos 

eclesiásticos da época na IPB, como a “questão maçônica” e o papel dos 

missionários norteamericanos (MATOS, 2007, p. 48). No dia 8 de junho de 

1899, no momento em que se agravava a crise da denominação, muitos líderes 

entendiam que o Estandarte já não refletia o pensamento de grande parte da 

IPB. Assim, foi lançado O Puritano, fundado pelo Rev. Álvaro Reis (SP) ao lado 

dos colegas Antônio Trajano (SP), Erasmo Braga (RJ) e Franklin do 

Nascimento (SP). O jornal circulou por 60 anos, tornando-se o principal órgão 

do presbiterianismo brasileiro, fundindo-se em 1958 com o Norte Evangélico 

para formar o atual Brasil Presbiteriano (MATOS, 2007, p. 49). Por sua vez, 

após a cisão que deu origem à IPIB, o Estandarte continuou como porta-voz 

oficial daquela denominação presbiteriana até os dias de hoje.26 

O Puritano, assim como a Imprensa Evangélica, constantemente traz 

uma nota polêmica anticatólica, denunciando o estado moral do clero católico, 

contestando biblicamente algum dogma particular ou protestando contra as 

relações do estado e a Igreja Católica. Nesse contexto é que a maior parte das 

referências ao tema do casamento se insere, o celibato clerical e a 

necessidade do casamento civil, por exemplo. 

Uma das diferenças em relação à Imprensa Evangélica é que noticiava 

com muito maior frequência o cotidiano das igrejas locais, com uma seção fixa 

denominada “No lar e na igreja” onde se noticiava, por exemplo, falecimentos, 

batizados de novos membros, transferências de membros entre as igrejas e 

outros. As centenas de notas sobre casamentos (“consórcios”) mostram que a 

maioria dos nubentes não era caracterizada, pressupondo-se que eram crentes 

das respectivas igrejas; em muitas ocasiões, ambos são descritos como 

“irmãos” e termos semelhantes; por várias vezes, o noivo é apresentado como 

                                            
26

 As edições de “O Estandarte” podem ser acessadas a partir do site da IPIB: 
http://www.ipib.org/o-estandarte-1/o-estandarte-online. Há disponível, inclusive, o acervo 
digitalizado do periódico para consulta on-line. 

http://www.ipib.org/o-estandarte-1/o-estandarte-online
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“irmão” ou “nosso irmão” sem acrescentar nenhuma designação da noiva, 

enquanto em umas poucas vezes, estranhamente, o nome da “irmã” vem antes 

do noivo – sem que se possa deduzir com segurança se essas disposições se 

deram porque somente um deles era evangélico ou simplesmente porque se 

destacou apenas aquele cuja família era célebre. 

Mas há pelo menos duas exceções interessantes, onde fica claro o 

casamento misto. Uma pequena nota relata a recente “cerimônia religiosa do 

casamento” celebrada pelo pastor da Igreja Presbiteriana de Jaú27 entre “José 

Ferraz de Camargo, nosso estimado irmão” e “Sebastiana Martins, interessada 

no evangelho”. Obviamente, ainda que não se emita juízo de valor a respeito 

do matrimônio, trata-se de um casamento misto, já que a noiva ainda não era 

considerada “nossa irmã”, sendo certamente alguém que já frequentava a 

igreja com sua família, considerando que seu pai é igualmente descrito como 

“interessado” (Puritano, v. 2, nº 71, 11/out/1900, p. 3). Muito tempo depois, 

outro anúncio de “cerimônia religiosa do casamento”, celebrada pelo Rev. 

Galdino Moreira, pastor da Igreja Presbiteriana de Riachuelo, na capital 

carioca, chama a atenção por unir Guiomar G. Menezes, filha do Rev. Américo 

Cardoso de Menezes, com o “Exmo. Sr. Dr. Leopoldo Ayres, que, faz um mês, 

mais ou menos, abandonou a batina, como padre católico” (Puritano, v. 43, nº 

1779, 10/maio/1942, p. 2). O caso rendeu pequena matéria na edição seguinte, 

sob o chamativo título “Deixou a batina e casou-se com uma evangélica”, onde 

se dá maiores detalhes, sublinhando que o casamento havia causado “grande 

nota social de destaque nesta capital [Rio de Janeiro] e no país”, pois o “ilustre 

ex-padre” fora “na Igreja Católica elemento distinto sempre, ocupando cargos 

de grande expressão, como pároco, professor, teólogo, escritor e orador. Foi 

também deputado estadual em São Paulo e inspetor federal do ensino 

secundário”. O texto também trata da experiência religiosa do noivo: 

O Dr. Leopoldo Ayres que, há um mês mais ou menos, após mais de 

dois anos de evolução religiosa interessantíssima, resolveu 

abandonar o clero católico, entregar às competentes autoridades 

eclesiásticas da Igreja Católica a sua batina e constituir civil e 

religiosamente o seu digno lar, casando-se com uma jovem 

                                            
27

 Com toda probabilidade, o paulista Rev. Herculano Ernesto de Gouvêa (1861-1931), 
que pastoreou a I.P. de Jaú 11896 a 1904 e de 1910 a 1917, ou seu auxiliar na época, o Rev. 
Constâncio Homero Omegna (MATOS, 2004, p. 383). 
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protestante. [...] Está agora estudando de perto as doutrinas bíblicas 

e voluntariamente está frequentando uma de nossas igrejas nesta 

capital, onde fez seu casamento religioso (Puritano, v. 43, nº 1780, 

25/maio/1942, p. 5). 

A comparação dos dois casos em que se anunciaram publicamente 

casamentos mistos no periódico sugere duas conjecturas: 1) Não havia 

constrangimento em relação a tal enlace, devido ao fato de serem os nubentes 

não evangélicos já simpatizantes do presbiterianismo, como indicam a 

adjetivação “interessada no evangelho” e “frequentando uma de nossas 

igrejas”. 2) O interesse despertado na população era considerado uma 

propaganda para o protestantismo, especialmente porque a família não 

presbiteriana era distinta, como parece indicar a menção também ao pai da 

moça, e ao currículo social e eclesiástico do noivo no segundo caso. 

Décadas mais tarde, um artigo doutrinário, bem mais objetivo, assinado 

pelo Rev. Jerônimo Gueiros (PE) afirma que “os casamentos mistos constituem 

uma ostensiva transgressão do preceito apostólico de 2Co 6.14-1728 e têm sido 

uma verdadeira calamidade na igreja” (Puritano, v. 36, nº 1597, 10/jun/1934, p. 

5). O texto ressalta a incompatibilidade de valores e ideais entre os eventuais 

cônjuges, quando um deles não professa a fé evangélica; e descreve a 

infelicidade do crente que precisa escolher entre seguir seu cônjuge incrédulo e 

“ferir a consciência e ofender ao seu Deus”, ou, para viver “em harmonia com 

Deus, se por em desarmonia com seu consorte, estorvando a paz no lar, e um 

lar em desarmonia é um inferno antecipado”. Perante a eventual objeção de 

que se encontram muitos lares de crentes em desavenças “insanáveis”, o 

artigo sugere que nem todos que estão na igreja seriam de fato cristãos 

sinceros e autênticos; e contra-argumenta que a existência de 

incompatibilidade por diferenças menores entre dois cristãos casados somente 

reforça a probabilidade de haver antagonismos maiores ainda entre “dois de 

sentimentos opostos acerca da finalidade superior da existência humana”. 
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 “Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; porquanto que sociedade pode 
haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, 
entre Cristo e o Maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o 
santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio 
disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, 
retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas impuras; e eu vos 
receberei”. 
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3.3.3 – O Brasil Presbiteriano 

Um quadro sempre muito apreciado no jornal foi o “Consultório Bíblico”, 

onde um pastor respondia às perguntas dos leitores sobre os mais variados 

temas, ainda que muitas vezes adotando um tom opinativo, sem caráter de 

posição oficial do periódico ou da denominação. O casamento misto foi assunto 

de alguns questionamentos. Certo leitor perguntou se era lícito ao pastor que 

celebrasse casamento misto fazer ao noivo não evangélico as perguntas de 

praxe; o respondente da época, Rev. Galdino Moreira (RJ), explicou que não 

via inconveniente nas perguntas ou votos, “desde que um casal seja cristão e 

temente a Deus”, lembrando ainda que o casamento na visão protestante não é 

sacramento e que (citando 1 Coríntios 7.12-17 29 ) é sempre possível uma 

conversão posterior (Brasil Presbiteriano, v. 7, nº 4, 2ª quinz./fev/1964, p. 5). 

Outro consulente perguntou por que a Igreja Presbiteriana não proibia o 

casamento misto, ao que ele respondeu que a igreja protestante “não proíbe 

nada”, apenas ensina a Palavra de Deus que, “caridosamente, tolera este 

casamento” na expectativa de que a parte descrente venha a se converter – 

citando a mesma passagem paulina anterior (Brasil Presbiteriano, v. 11, nº 13, 

1ª quinz./jul/1969, p. 7). Ainda que a coluna não representasse um 

posicionamento oficial da IPB, mas sim a posição pastoral de Galdino, é 

notável que, nessa época, o diretor e redator-chefe do jornal era o Rev. 

Boanerges Ribeiro, presidente do Supremo Concílio da IPB naquele período. 

Um artigo noticiou que no dia 13 de janeiro de 1968, na cidade de João 

Pinheiro (MG), um casamento misto enfrentou grandes problemas para 

realizar-se: primeiramente, o ministro protestante convidado para a celebração 

religiosa recusou a proposta do padre da cidade de que ambos realizassem 

uma só cerimônia no templo católico, preferindo que cada ministro religioso 

tivesse sua própria oportunidade de abençoar o enlace; em resposta, o padre, 
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 “Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta 
consente em morar com ele, não a abandone; e a mulher que tem marido incrédulo, e este 
consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no 
convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra 
sorte, os vossos filhos seriam impuros; porém, agora, são santos. Mas, se o descrente quiser 
apartar-se, que se aparte; em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã; 
Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como 
sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?” 

 17 Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem 
chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. 

 (1Co 7:12-17 ARA) 
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após celebrar o matrimônio segundo o rito romano, foi até o templo 

presbiteriano onde o culto de celebração matrimonial ocorria e, sob acusações 

de “bigamia” e ameaças de excomunhão e anulação do casamento, conseguiu 

que a celebração fosse interrompida, com grande alvoroço dos presentes e a 

mãe do noivo católico sendo socorrida por um médico. O articulista conclui: 

“Acabara-se a alegria. E tudo isso porque não rezamos pela mesma cartilha” 

(Brasil Presbiteriano, v. 10, nº 6, 1ª quinz./mar/1968, p. 5). A questão do 

ecumenismo com a Igreja Católica foi bastante discutida nas décadas de 1960 

e 1970 na IPB, inclusive gerando diversos artigos e notas no BP, 

particularmente quanto às celebrações de casamentos por padres e pastores 

conjuntamente; entretanto, sugestivamente, o título da matéria acima foi 

“Casamento Ecumênico: a intolerância de Roma”, indicando que, conquanto a 

celebração matrimonial mista não fosse tolerada, a própria união matrimonial 

mista o era. 

Na década seguinte, o assunto gera outra pergunta no “Consultório” de 

Galdino: “Um crente casar com pessoa não crente é pecado?”. O colunista 

inicia sua resposta tergiversando que “se é pecado ou não, Deus o sabe”, para 

em seguida citar as exortações paulinas de que o crente deve casar-se 

“somente no Senhor” e que não deve pôr-se “em jugo desigual com os 

incrédulos”.30 Contraditoriamente, ao final da mesma resposta, o pastor conclui: 

“Quem sai destas regras divinas, é claro, vai por caminho que não é fixado pelo 

Senhor. E, fora do caminho dele é estar contra a sua lei definida e certa. E tal 

situação se chama pecar contra o Senhor! Não haja dúvida!” (Brasil 

Presbiteriano, v. 16, nº 5, maio/1975, p. 4). 

Em 1978, a popular coluna passara a ser assinada pelo Rev. Odayr 

Olivetti, e a pergunta sobre “a bênção matrimonial quando um dos nubentes é 

crente e o outro não” ressurgiu mais uma vez. A resposta, igualmente, parece 

trazer uma contradição: inicia afirmando que, “rigorosamente, o casamento 

misto é uma afronta a Deus, porque é pôr-se em jugo desigual (2Co 6.14), o 

jugo de Cristo, que se sacrificou para unir-se para sempre com os seus; e com 

pessoa não ligada a Cristo, o desequilíbrio é evidente”; entretanto, o 

respondente completa que, se um crente “se decide por um casamento misto, e 

                                            
30

 1 Coríntios 7.39; 2 Coríntios 6.14. 
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busca o pastor e a igreja para intercederem pelo novo lar, é próprio do amor 

cristão fazê-lo” (Brasil Presbiteriano, v. 20, nº 12, jun/1978, p. 4). Ele ainda se 

justifica dizendo que, pelo menos, a cerimônia nupcial serve de testemunho da 

fé cristã e proclamação da Palavra de Deus. A contradição não passou 

despercebida dos leitores, e no ano seguinte alguém perguntou se não seria 

igualmente “grave ofensa a Deus” ministrar a bênção nupcial em tais casos. 

Olivetti concorda que, “isoladamente” e em termos de pura lógica”, o 

consulente estaria correto; mas argumenta que, na complexidade das relações 

humanas, a responsabilidade pela decisão de se casar com um não crente se 

estende aos pais, à liderança eclesiástica e aos demais membros da igreja que 

“não adotam com firmeza a posição de que o casamento misto é uma afronta a 

Deus”: 

O mais comum é fazerem certas restrições e concluírem que, afinal, 

não é um mal tão grande assim. E citam casos de não crentes que, 

casando-se com crentes, converteram-se (esquecendo-se de dos 

muitos casos em que o nubente evangélico, ou se esfria na fé, ou 

sofre conflitos tremendos sobre a educação religiosa dos filhos, ou, 

quanto às mulheres cristãs, são proibidas pelo marido de frequentar 

os cultos e de participar dos trabalhos da igreja). [...] Se pastores há 

que adotam uma posição frouxa quanto a este assunto, por que 

estranhar que pessoas jovens a adotem também? (Brasil 

Presbiteriano, v. 21, nº 5-6, mar/1979, p. 6) 

Com esse argumento, o pastor conclui que “se coaduna mais com o 

evangelho” que se exorte amorosamente ao casal sobre a vida conjugal na 

perspectiva cristã e, havendo receptividade, que se faça a cerimônia de bênção 

nupcial. 

3.3.4 – Resoluções conciliares 

Assim que organizaram três presbitérios no Brasil os missionários norte-

americanos, juntamente com os pastores nacionais, organizaram o Sínodo do 

Brasil (que funcionou de 1888 a 1910), para superintender a obra presbiteriana 

no país, subordinado à General Assembly da Presbyterian Church of United 

States of America.31 A referência mais antiga à questão do casamento misto 
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 No sistema de governo eclesiástico presbiteriano, não há uma igreja-sede ou catedral 
que tenha jurisdição sobre outras igrejas, mas os pastores e presbíteros (como representantes 
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nas decisões oficiais do órgão máximo da denominação no país é encontrada 

nas atas da 10ª sessão do Sínodo da Igreja Presbiteriana, reunido em julho de 

1897, na 1ª Igreja Presbiteriana de São Paulo. A Comissão de Consultas 

recebe do Presbítero Miguel José Rodrigues da Costa, de São Paulo, membro 

da Comissão de Missões Nacionais, a seguinte “moção”: “Em virtude do 

capítulo VII, versículos 2 a 4 do Deuteronômio, proponho que se recomende a 

todos os ministros, membros deste sínodo, a propaganda contra o casamento 

misto.” A Comissão, formada pelos Rev. Antônio Trajano (RJ), Rev. Caetano 

Nogueira Junior (MG), Pb. João A. de Moura (SP) e Rev. Eduardo C. Pereira 

(SP), respondeu que “não acha conveniente fazer tal recomendação, porque é 

o dever dos ministros doutrinar suficientemente as suas as igrejas sobre este 

assunto” (EGREJA PRESBYTERIANA NO BRAZIL, 1897, p. 62-63). 

Conforme a igreja nacional experimentou crescimento, organizou-se a 

partir de 1910 uma Assembleia Geral32 própria, independente da denominação 

estrangeira. O tema logo retornou, na reunião realizada de 10 a 18 de janeiro 

de 1912. O Rev. Coriolano de Assumpção, do Presbitério Oeste de São Paulo, 

apresentou no primeiro dia de reunião uma consulta em nome próprio, em 

relação aos casamentos mistos, a qual foi entregue à Comissão de Papéis e 

Consultas, composta pelos Rev. H. S. Allyn (MG), Rev. Salomão Ferraz (BA) e 

Pb. João A. de Moura (SP). As atas não registram a discussão da matéria, mas 

no último dia de reunião, “foi resolvido que a respeito de casamentos mistos 

esta Assembleia reafirme o que já resolveu o Sínodo 1897 (à página 63 das 

atas) e declare mais que as Escrituras Sagradas e os padrões da Igreja 

Presbiteriana são bastante precisos em salientar a inconveniência de tais 

casamentos” (EGREJA PRESBYTERIANA NO BRAZIL, 1914, p. 9,34). 

Posteriormente, na XVIII Reunião Extraordinária do Supremo Concílio, 

ocorrida em junho de 1942, o Sínodo Meridional (SC) encaminhou uma 

                                                                                                                                
das suas igrejas) se organizam em concílios, que mantém reuniões periódicas para 
supervisionar sua própria região eclesiástica. O artigo 62 da Constituição da IPB reza: “Os 
Concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil em ordem ascendente são: a) o Conselho, que 
exerce jurisdição sobre a Igreja local; b) o Presbitério, que exerce jurisdição sobre os ministros 
e conselhos de determinada região; c) o Sínodo, que exerce jurisdição sobre três ou mais 
Presbitérios; d) o Supremo Concílio, que exerce jurisdição sobre todos os Concílios” (IGREJA 
PRESBITERIANA DO BRASIL, 1999, p. 27). 

32
 Seguindo o costume das igrejas presbiterianas pelo mundo, a IPB teve como concílio 

maior a “Assembleia Geral” desde sua emancipação, em 1910, até o ano de 1942, quando se 
decidiu mudar a designação para “Supremo Concílio”, que não obstante permanece com as 
mesmas atribuições como órgão deliberativo máximo da denominação. 
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consulta referente aos casamentos mistos. No documento 59, a Comissão de 

Legislação e Justiça foi de parecer que: 

a Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil reafirme a sua tradicional 

atitude contrária ao casamento misto, e recomenda que se 

intensifique a propaganda no sentido de evitar os graves perigos 

decorrentes dessas uniões. Todavia, tais casamentos, uma vez 

realizados no civil, deverão ser atendidos por ministros, de 

conformidade com o espírito de tolerância, peculiar da Igreja Cristã 

Presbiteriana do Brasil (IGREJA CRISTÃ PRESBITERIANA DO 

BRASIL, 1943, p. 31). 

Décadas mais tarde, em 1985, a Comissão Executiva do Supremo 

Concílio da IPB respondeu (Documento XXVIII) uma consulta do Presbitério de 

S. José do Rio Preto (SP) sobre casamento misto afirmando que “a cerimônia 

religiosa de casamento é um culto intercessório e não um sacramento; nada 

obsta a que se peça a bênção de Deus sobre os nubentes legitimamente 

casados e que busquem essa bênção em nossa Igreja”. Na reunião seguinte, 

de 1987, o tema retorna em um documento do Presbitério Unido (SP), 

encaminhado da I. P. de Pinheiros, pedindo que se defina se os pastores 

podem ou não celebrar casamento misto; bem como celebrar casamentos de 

pessoas não crentes; bem como celebrar casamentos de jovens grávidas, na 

Igreja. A Comissão Executiva, então, resolve (Documento CX): “1) Informar ao 

colendo Conselho da Igreja de Pinheiros que, a rigor, os pastores não celebram 

casamentos, exceto nos casos de casamento religioso com efeitos civis; 2) Há 

duas coisas a considerar: o casamento civil, direito dos cidadãos, e a 

impetração da bênção de Deus (que não é celebração de casamento). No caso 

do pedido da bênção de Deus, ou entendemos que Deus limitará sua bênção 

ao casamento entre crentes, ou pedi-la-emos também para casais “mistos”, ou 

não crentes, desde que tenhamos boas razões para crer que os noivos 

desejam e buscam a bênção de Deus. Ora, Deus não criou o casamento para 

os membros da Igreja, mas para o gênero humano, e conferiu bênçãos 

especiais ao matrimônio. A posição diversa é a católica romana, que considera 

o casamento sacramento reservado aos fiéis, e o faz preceder da confissão e 

acompanhar da eucaristia, também reservada aos fiéis; e do nubente acatólico 

exige certidão de batismo em Igreja cristã, mesmo que não-católica. Por outro 
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lado, respeitem-se os escrúpulos de consciência de pastores, conselhos e 

congregações que consideram inaceitável a impetração da bênção sobre 

casais mistos ou sobre não evangélicos. 3) Quanto ao caso de jovens grávidas, 

o erro de estabelecer relações sexuais antes do casamento não deve privar a 

pessoa arrependida de que se ore por seu matrimônio; o local da cerimônia 

será estabelecido por normas de bom gosto e respeito. 4) Quanto a pastores 

e/ou conselhos que violem dispositivos legais e bíblicos, não vê esta Executiva 

necessidade de encarecer que a Constituição da Igreja deve ser obedecida, e o 

ensino da Palavra de Deus acatado.” 

Recentemente, o Supremo Concílio reunido em 2010 recebeu duas 

novas consultas, desta feita, oriundas dos Sínodos de Piauí e Rio Doce (MG), 

resolvendo então designar uma Comissão Permanente33 para tratar do assunto 

com mais profundidade. Esta comissão, composta pelos Revs. Geraldo Silveira 

Filho (MG), André Luiz Ramos (RJ) e Mauro Fernando Meister (SP), e o Pbo. 

Renato Laranjo Silva (MG), apresentou seu relatório ao plenário do Supremo 

Concílio de 2014, revogando as decisões anteriores de 1942, 1985 e 1987, e 

determinando: 

a) Que os ministros e conselhos instruam a igreja de acordo com o 

ensino das Escrituras Sagradas e dos nossos Símbolos de Fé, 

especialmente quanto ao item III do Capítulo XXIV da Confissão de 

Fé que diz: portanto, os que professam a verdadeira religião 

reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros 

idólatras; nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo 

jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas 

ou que mantém heresias perniciosas; b) Que os ministros obedeçam 

o ensino dos Símbolos de Fé conforme seus votos de subscrição por 

ocasião da ordenação e que não celebrem casamentos mistos; c) 

Quanto a situações de fato onde já existe casamento misto, 

recomendar que, por questões de testemunho, aqueles que vivem 

nesta situação, não deveriam ocupar nem cargos e nem ofícios na 

Igreja Presbiteriana do Brasil; d) Aos conselhos, presbitérios e 

sínodos a que promovam reuniões de jovens e casais visando a uma 

orientação e conscientização da necessidade de observarem os 

Símbolos de Fé e as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo 
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 Uma Comissão Permanente do SC-IPB é nomeada para funcionar no interregno das 
reuniões, apresentando relatório final na reunião seguinte para aprovação. 
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Testamento quanto ao matrimônio, exortando no Senhor quanto a 

essa prática. 

O documento da comissão, como se vê, propõe uma adesão irrestrita 

aos símbolos de fé adotados pela denominação – sendo, portanto, 

endogâmico. Porém, deve-se notar também que, para reafirmar aquilo que a 

denominação, por força de seus documentos confessionais, constituintes e 

dogmáticos, já crê e ensina, teve de revogar as decisões anteriores em 

vigências até então. Dessa necessidade depreende-se o quanto a própria 

denominação tem legislado contra sua própria base doutrinária. Essa 

contradição interna fica ainda mais evidente no fato de que o relatório de 

orientação endogâmica não foi aprovado pelo plenário do Supremo Concílio. 

Ou seja, as resoluções anteriores expostas acima permanecem válidas. 

3.4 – A endogamia na vivência dos presbiterianos 

Tendo estudado a catequese da IPB sobre o casamento, ainda não se 

captura a realidade acerca da endogamia religiosa nesta denominação 

protestante. Afinal, como bem lembra Mendonça (2008, p. 264), a religiosidade 

popular tende constantemente a escapar do controle dos especialistas, pois o 

discurso religioso abstrato é reinterpretado e ajustado às necessidades 

existenciais imediatas. Em outras palavras, “as pessoas nem sempre dão 

ouvidos aos seus pregadores” (DOUGLAS, 1991, p. 120). Resta, portanto, 

pesquisar a endogamia religiosa entre os presbiterianos, isto é, entre os 

adeptos da IPB. Por conseguinte, percebeu-se a necessidade de uma 

abordagem empírica que pudesse captar, mais que a doutrinação da 

instituição, a prática dos indivíduos que lhe dão corpo e existência. Para tanto, 

procedeu-se a uma pesquisa de campo que procurou, por meio de 

questionários e entrevistas, compreender o real papel da endogamia na 

mentalidade presbiteriana do Brasil. 

3.4.1 – Os instrumentos de pesquisa empírica da endogamia 

presbiteriana 

A primeira ferramenta de análise empírica foi a aplicação de um 

questionário objetivando averiguar como a endogamia tem sido assimilada e 

vivenciada pela membresia de uma Igreja Presbiteriana na Zona Oeste da 
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capital paulistana, tomada como modelo do presbiterianismo tradicional. Parte 

das respostas está exposta na forma de gráficos no ANEXO A desta pesquisa. 

É preciso reconhecer que a IPB não se presta facilmente a uma 

abordagem tipológica. A razão é que, ao contrário da maioria dos ramos do 

cristianismo, o presbiterianismo não é episcopal.34 O episcopalismo tende à 

uniformização. Com pequenas variações, o catolicismo romano, as igrejas 

ortodoxas orientais, o anglicanismo, as denominações pentecostais e 

neopentecostais funcionam nesse sistema de governo. Muda-se a 

nomenclatura da liderança (bispo, missionário, apóstolo, papa, cardeal, etc.) e 

o número de camadas hierárquicas (crescendo conforme o tamanho da 

estrutura da instituição religiosa), mas sistema de governo permanece 

basicamente no formato piramidal, no qual há as lideranças paroquiais estão 

subordinadas à supervisão eclesiástica de um bispo que, por sua vez, 

responderá também a um superior e assim sucessivamente até um poder 

central, ocupado pelo líder ou um colegiado. No sistema presbiteriano, cada 

paróquia, ou igreja local, tem sua própria liderança leiga, eleita dentre os 

próprios frequentadores, e seu pastor. Para efeitos administrativos, civis e 

espirituais, esse colegiado local é autônomo, e a supervisão eclesiástica é 

exercida em reuniões periódicas dos próprios representantes das igrejas, sem 

que haja ascendência de uma igreja ou líder sobre os demais. Há apenas a 

preocupação de uniformização doutrinária e da forma de governo, porém as 

igrejas locais experimentam grande liberdade na condução de suas atividades 

e na forma litúrgica, por exemplo. Somando-se esse sistema à diversidade 

social brasileira, o resultado foi uma denominação com tanta variedade interna 

que um observador incauto seria tentado a concluir que não há uma 

denominação, mas tão-somente igrejas locais utilizando o mesmo nome. Essa 

realidade torna impossível escolher uma comunidade local que tipifique um 

presbiterianismo brasileiro. 

Entretanto, há razões teóricas e práticas para a seleção de campo de 

pesquisa feita. A igreja escolhida é uma comunidade presbiteriana que, tendo 

muito recentemente completado 90 anos de existência autônoma, congrega 
                                            
34

 Além do sistema episcopal e do presbiteriano, também chamado representativo, um 
terceiro sistema de governo eclesiástico é denominado “congregacional”, no qual a autoridade 
reside unicamente na reunião dos membros da comunidade. É a forma de governo adotado 
nas igrejas batistas, por exemplo. 
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pessoas que pertencem à terceira ou quarta geração de presbiterianos, 

tornando-se bastante representativa do presbiterianismo tradicional. Ela 

também tem uma quantidade razoável de participantes (para o padrão de 

comunidades presbiterianas), propiciando um número mais representativo de 

participantes. Assim, a pesquisa qualitativa/quantitativa pode alcançar tanto 

jovens quanto adultos, de ambos os gêneros, casados e solteiros, por meio de 

questionário visando avaliar o papel da endogamia em suas relações afetivas, 

tanto das expectativas e ideais dos solteiros, quanto das escolhas e história 

dos já casados. Por fim, a comunidade está localizada na Zona Oeste da 

capital paulistana, facilitando o acesso do pesquisador em várias 

programações, oportunizando o contato com entrevistados em momentos mais 

informais – como, por exemplo, após a Escola Dominical ou antes do ensaio do 

conjunto musical – ainda que dentro do ambiente eclesiástico. 

O segundo instrumento de investigação foi uma entrevista onde, através 

da história de vida de uma presbiteriana casada com um católico, buscou-se 

compreender a realidade do matrimônio exogâmico. A escolha do casal, 

referido aqui como J. e A., para preservar sua privacidade, considerou o fato de 

que representa um dos primeiros casamentos exogâmicos celebrados na 

comunidade presbiteriana cujos membros responderam a pesquisa 

quantitativa/qualitativa descrita acima. Desta forma, obteve-se um retrato de 

como a endogamia era valorizada entre liderança e fiéis daquela igreja em 

meados do século XX, possibilitando uma comparação com os dias atuais. 

Também foi relevante o longo tempo de relacionamento matrimonial do casal 

exogâmico, que conta 49 anos de casamento. Isso possibilitou que a 

autorreflexão acerca de sua biografia tivesse considerável maturidade, e que 

as consequências do relacionamento inter-religioso fossem mais facilmente 

mensuráveis para o pesquisador, inclusive na vida da segunda e terceira 

gerações. 

Segundo Therrien (2012, p. 131) a abordagem biográfica, ou de história 

da vida, é o mais adequado à investigação das trajetórias de casais mistos. 

Não se pode identificar alguém exclusivamente a partir de sua pertença 

religiosa, dada a diversidade de pertenças e filiações que cada um experimenta 

em diferentes fases e aspectos da vida. Contudo, a despeito da pluralidade de 
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relacionamentos que a sociedade contemporânea propicia, possibilitando a 

participação simultânea em diversos grupos e papéis sociais, os indivíduos são 

capazes de manter uma compreensão linear e coerente de si mesmos, 

combinando e interconectando elementos e experiências diferentes e até 

contraditórios na forma de uma narrativa coesa (TSIOLIS, 2012). Essa 

manipulação autobiográfica que cada indivíduo faz de sua experiência 

diversificada em uma identidade pessoal reflete a maneira como o próprio 

indivíduo elaborou e inter-relacionou suas experiências. 

Os entrevistados foram, então, convidados a descrever suas trajetórias, 

desenvolvendo uma narrativa através da qual eles apresentam suas escolhas, 

suas dúvidas, dificuldades, soluções, aspirações e modos de vida. A partir da 

riqueza de informações que trazem, o entrevistador procurou extrair os 

elementos que pareciam desempenhar um papel decisivo, bem como aqueles 

ocultos ou contraditórios, combinando esses dados com o que já se descobriu 

sobre o fenômeno macrossociológico (SANTELLI e COLLET, 2012, p. 98). O 

resultado é semelhante àquilo que Apitzsch e Gündüz (2012) denominam 

“etno-biografia”. 

O terceiro instrumento de pesquisa foi a aplicação de questionário a 

pastores presbiterianos. No transcorrer das pesquisas, percebeu-se que era 

necessário dar voz àquela personagem que medeia o discurso oficial da 

instituição religiosa ao membro comum e, quando a norma é desrespeitada, 

tem de lidar com a realidade e as consequências, positivas e negativas, do 

matrimônio interdito e consumado. Desta forma, acrescentou-se uma 

pesquisa 35  com diversos pastores presbiterianos acerca de como se 

posicionam quanto ao casamento exogâmico de seus paroquianos. Apesar de 

levantar questões semelhantes àquelas da pesquisa com os membros da 

comunidade paulistana, esse novo questionário permitiu conhecer a postura de 

pastores de diversas regiões do país, tanto de cidades grandes quanto de 

áreas mais rurais. Dada a diversidade da IPB, conforme exposto acima, essa 

amplitude de alcance foi importante para proporcionar maior embasamento 

empírico da pesquisa, bem como possibilitou maior segurança na 

                                            
35

 A aplicação deste questionário (Anexo C) foi feita por meio do envio de um “link” de 
acesso ao formulário “on-line” do aplicativo Google Drive diretamente ao correio eletrônico 
pessoal dos pastores. 
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generalização dos dados obtidos. Parte das respostas está exposta na forma 

de gráficos no ANEXO B desta pesquisa. 

3.4.2 – Os resultados da pesquisa empírica da endogamia 

presbiteriana 

Inicialmente, é interessante contextualizar o universo pesquisado em 

relação ao todo da IPB. Como já foi explicado, o sistema presbiteriano é 

descentralizado e as igrejas locais desfrutam de muita autonomia. Infelizmente, 

na prática, isso dificulta a centralização de decisões e informações. Por isso, o 

órgão central da denominação não dispõe de dados estatísticos confiáveis, 

apesar dos esforços recentes da sua Secretaria Executiva. Para exemplificar 

essa realidade, segundo relatório de 2010 da Secretaria Executiva do Supremo 

Concílio, apenas 45% dos presbitérios haviam enviado os dados estatísticos 

requeridos. O Supremo Concílio chegou a lançar em 2007 uma campanha 

denominada “1º Censo Presbiteriano”, 36  que tentava obter dados via 

preenchimento de um formulário “on-line” diretamente pelos líderes das igrejas 

locais; mas o projeto também não obteve adesão total das igrejas locais. É 

plausível argumentar que ficaram de fora principalmente as comunidades 

menores, de regiões mais afastadas. Se for assim, em um país com um espaço 

rural ainda tão vasto, isso significa que um número razoável de presbiterianos 

não foi representado no censo. Para exemplificar, apenas sete comunidades 

responderam ao questionário em todo o estado do Piauí, sendo que no próprio 

site da denominação é possível encontrar catorze endereços piauienses. O 

caso sugere uma resposta muito baixa à iniciativa denominacional, 

impossibilitando uma estatística bem fundamentada. 

Em todo caso, o censo presbiteriano (SECRETARIA EXECUTIVA 

SC/IPB, 2008) contou 1.862 comunidades, totalizando 312.343 membros, 

liderados por 2.435 pastores e 7.709 presbíteros; mais da metade encontra-se 

na região Sudeste. Destas igrejas, cerca de 25% têm até 200 membros, 

somente 6% está em área rural e apenas cerca de 5% contam mais de 500 

                                            
36

 Os dados estatísticos a seguir são extraídos dos resultados da pesquisa, publicados 
em versão “on-line” no site da Secretaria Executiva do Supremo Concílio. Recentemente, a 
denominação divulgou as estatísticas de 2011 sob a epígrafe de “dados estimados”, com 
números quase triplicados em relação aos obtidos no censo efetuado em 2007 – o que 
somente confirma que ambas as cifras, as aferidas e as estimadas, carecem de substância. 
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fiéis. Isso significa que a comunidade que serviu de campo para essa pesquisa 

é bem representativa quanto à sua localização, mas pouco representativa 

quanto ao seu tamanho. Por outro lado, a maioria dos 72 pastores 

presbiterianos que responderam à pesquisa atende igrejas cujo tamanho está 

dentro do padrão médio presbiteriano, conforme o censo apontou. 

Na igreja paulistana pesquisada (ANEXO A Fig. 4), a metade dos 66 

respondentes era de presbiterianos de nascimento; os demais eram 

principalmente advindos do catolicismo (20%) e de outras igrejas evangélicas 

(20%). A hipótese de morar em uma cidade onde não houvesse Igreja 

Presbiteriana serviu de termômetro para o exclusivismo religioso dos 

presbiterianos, bem como começou a traçar os limites da sua tolerância 

religiosa (ANEXO A Fig. 9). A grande maioria (61%) respondeu que 

“frequentaria uma igreja mais distante, desde que fosse Presbiteriana”, e um 

deles comentou “até 30km dá para encarar” – destacando sua disposição em 

superar obstáculos para não ter de mudar de denominação. Esse número pode 

ser somado aos 8% que disseram que frequentaria a contragosto qualquer 

igreja Evangélica mais próxima. De todo modo, o exclusivismo presbiteriano 

não parece ter uma relação direta expressiva sobre a escolha amorosa, já que 

mesmo entre os que responderam “Creio que a crença da pessoa não define a 

qualidade do casamento”, 50% “frequentaria uma igreja mais distante, desde 

que fosse Presbiteriana” (ANEXO A Fig. 22). Por outro lado, esse grupo de 12 

respondentes que acham que a religião não define a qualidade do casamento 

igualmente demonstrou alguma incoerência: 6 indicaram que somente se 

casariam com pessoa de fé evangélica (3 só com protestantes e 3 

acrescentaram pentecostais e neopentecostais); outros 4 igualmente se 

casariam com um adepto do catolicismo, mas apenas dois deles indicaram que 

namorariam/casariam com alguém de qualquer religião, sem religião ou ateu – 

“dependendo da pessoa”, como dois deles comentaram, mostrando que a 

escolha afetiva se dá pelos atributos pessoais, não pela religião. As menores 

taxas de respostas “Eu creio que casar com não crente é pecado” foram 

percebidas nos mais idosos (12% entre aqueles acima de 60 anos) e nos mais 

jovens (20% entre os de 18 a 21 anos). A mesma resposta foi bastante 

escolhida pelos adultos de 28 a 40 anos (50%) e de 41 a 59 (58%). 
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Posto que 45 pastores (62,5%) responderam “Acredito que casar com 

não-crente é pecado” (ANEXO B Fig. 2), faz-se necessário estabelecer o que 

define um “não-crente”. Do ponto de vista protestante, o conceito parece se 

aplicar naturalmente àqueles que não creem no Deus bíblico, ainda que 

possam ser “crentes” em suas próprias divindades e doutrinas. De fato, o 

casamento inter-religioso com praticantes de religiões não cristãs, como 

islamismo, hinduísmo, kardecismo, afro-brasileiras e orientais manteve índices 

de rejeição constantes em torno dos 90% (ANEXO B Figs. 11 a 15), 

considerando-se a soma daqueles que se recusariam a celebrar a união (de 75 

a 78%) e os que a fariam, mesmo considerando-a um erro (de 11 a 15%). Os 

ateus obtiveram a mesma média (ANEXO B Fig. 17). O casamento com 

restauracionistas, como Adventistas, Mórmons e Testemunhas de Jeová, 37 

também foi reprovado por 86% dos pastores (ANEXO B Fig. 9). O grupo dos 

“sem-religião, mas que acreditam em Deus” (ANEXO B Fig. 16) recebeu notas 

levemente melhores que estas religiões (64% consideram o casamento 

pecaminoso, 18% um erro). O Judaísmo (ANEXO B Fig. 10) também teve uma 

taxa de rejeição um pouco menor (85%). Pode-se conjecturar que o fato de 

compartilharem a maior parte de suas Escrituras Sagradas com os judeus 

influenciou esse resultado; por outro lado, o Fundamentalismo norte-americano 

tem demonstrado uma simpatia histórica pela moderna nação de Israel. 

A aplicação do conceito de “não-crente” parece seguir a postura histórica 

do protestantismo brasileiro diante do catolicismo. Já não se vê nas 

publicações protestantes as polêmicas anticatólicas dos primórdios dos 

missionários, pelo menos não com o mesmo vigor de antigamente. Contudo 

para mais de um terço destes pastores, os católicos permanecem fora do 

campo “crentes”, ao ponto de reprovarem a união matrimonial dos membros de 

suas igrejas com eles: 58% não fariam o casamento por considerem-no 

pecaminoso e 18% o avaliam como um erro, ainda que aceitem fazer tal 

celebração (ANEXO B Fig. 8). 

Um quarto dos pastores considera pecado (ANEXO B Fig. 7) o 

casamento com um membro de igreja neopentecostal (por exemplo, Universal 
                                            
37

 O termo se refere ao contexto comum da origem das denominações que surgiram em 
meados do século XIX, cada uma alegando ser a restauração da verdadeira fé cristã, em 
oposição ao cristianismo contemporâneo, que consideravam que havia se desviado e 
corrompido desde os primeiros séculos da era cristã. 
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do Reino de Deus e Igreja Apostólica Renascer em Cristo). Em contraste, 

apenas um pastor (ANEXO B Fig. 6) não aceitaria celebrar o casamento com 

alguém de igreja pentecostal (por exemplo, da Assembleia de Deus). É 

relevante informar que nos últimos anos o Supremo Concílio da IPB tem se 

pronunciado acerca da recepção de membros vindos da Igreja Universal (SC-

1998, doc. XCVI) da Igreja Mundial do Poder de Deus (SC-2010, doc. XXI), e 

Igreja Verbo da Vida (SC-2014, doc. XLVI) determinando que sejam batizados 

– em outras palavras, negando que sua igreja anterior fosse genuinamente 

cristã. As resoluções identificam tais denominações como “seitas”, e abrangem 

“todas as igrejas que adotem as mesmas crenças e práticas”. Com certeza, 

este posicionamento oficial simultaneamente reflete e é refletido na postura 

destes pastores em relação aos adeptos do neopentecostalismo. 

Coerentemente, a Igreja Universal foi citada como exemplo de igreja que não 

frequentaria por quase todos os membros da igreja pesquisada que 

responderam “Eu frequentaria qualquer igreja mais próxima, com exceções” 

(11%) caso se mudassem para uma cidade onde não houvesse Igreja 

Presbiteriana. Outros generalizaram que não frequentariam “igrejas 

neopentecostais”, o que ainda inclui aquela denominação (ANEXO A Fig. 9). 

Novamente, não é possível determinar se as decisões conciliares tem moldado 

a opinião dos membros comuns ou se foram elas mesmas um reflexo da 

mentalidade geral da membresia, tão-somente apontar a harmonia entre a 

liderança maior e os fiéis nesse quesito. 

A pesquisa também mostrou como os pastores lidam com a situação de 

relacionamento exogâmico em seu rebanho. Na verdade, de um modo geral, 

mesmo em referência àquelas religiões unanimemente consideradas não 

cristãs pelos pastores (especificamente as que alcançaram 90% de rejeição, 

conforme mencionadas acima), diferiu entre eles a postura a ser adotada em 

relação ao matrimônio com seus adeptos. O primeiro recurso pastoral tem sido 

preventivo, por meio do ensino: apenas um deles, que trabalha no interior de 

São Paulo, declarou nunca ter tratado acerca do casamento de crentes com 

não crentes nos seus entre 5 e 10 anos de pastorado. A grande maioria, 83%, 

declarou já ter ensinado publicamente sobre o tema (53% “em muitos sermões 

e estudos”; 30% “em alguns estudos”), além de 10% que preferiu usar 
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“conversas particulares” (ANEXO B Fig. 3). Entre os membros (ANEXO A Fig. 

23), 71% afirmaram já ter ouvido sobre casamento misto “em muitos sermões” 

e 12% disseram que “talvez” tivessem estudado o assunto na igreja. Também 

24% reconheceram já ter tratado do tópico particularmente, o que se refere 

principalmente às conversas entre membros, mas abrange também um 

eventual aconselhamento pastoral. Entretanto, no grupo daqueles que 

opinaram que “a crença da pessoa não define a qualidade do casamento” 

(ANEXO A Fig. 22), 58% marcaram que já ouviram sobre o casamento inter-

religioso “em muitos sermões e estudos”; ninguém assinalou a alternativa 

“nunca ouvi tratar desse assunto”. É provável que a explicação dada por um 

deles se aplique a todos: “eu já ouvi [sermões e estudos contrária à exogamia 

religiosa], mas continuo com a minha opinião”. 

Caso a prevenção não seja eficaz e o fiel se envolva em relacionamento 

exogâmico, o expediente mais utilizado foi ainda no campo do ensino, 

aconselhamento e exortação (ANEXO B Fig. 4). A maior parte deles se limita a 

“procurar a parte crente para mostrar os riscos de tal relacionamento”, indicado 

por 67%; mas muitos (16%) procuram incluir também o(a) namorado(a) em 

uma conversa sobre o padrão cristão de namoro. Alguns tomam medidas mais 

duras no caso do membro da igreja persistir no namoro após a exortação 

contrária e afastariam a pessoa de quaisquer cargos de liderança que ocupe na 

igreja (9%). Apenas três pastores afirmaram que levariam o membro 

impenitente ao Conselho para ser disciplinado. 38 Apesar das distâncias 

geográficas (eles pastoreiam no Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo) e de 

tempo de ministério (um tem menos de cinco anos de pastorado, outro entre 

cinco e dez anos e o terceiro entre dez e vinte), os três têm em comum 

considerarem o casamento exogâmico “pecado” e já terem ensinado sobre isso 

em “muitos sermões e estudos”.39 

                                            
38

 A disciplina no sistema presbiteriano é atribuição e prerrogativa conciliar: o Conselho 
disciplina membros da igreja local, o Presbitério disciplina pastores e Conselhos sob sua 
jurisdição, conforme o art. 8 do Código de Disciplina da IPB: “Não haverá pena, sem que haja 
sentença eclesiástica, proferida por um Concílio competente, após processo regular” (IGREJA 
PRESBITERIANA DO BRASIL, 1999, p. 70).  

39
 O ANEXO B Fig. 4 aponta 0% de respostas “Convoco a parte crente para ser 

disciplinada””, mas não há erro: estes pastores preferiram não assinalar o ítem, utilizando o 
campo de “Observações” para explicar seus procedimentos. A mesma situação explica outros 
dados aparentemente discrepantes entre o presente texto e os gráficos transcritos nos anexos. 
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É interessante refletir sobre a postura da ampla maioria de pastores que 

declararam avaliar a exogamia como pecado sem, entretanto, considerarem-na 

razão para disciplina. Deve-se sublinhar que, como no sistema presbiteriano o 

pastor não tem autoridade particular para disciplinar um membro, na prática, 

mesmo os pastores que entendem que um namoro ou casamento exogâmico 

merecem ser penalizados formalmente podem ser frustrados por uma decisão 

contrária de seu Conselho. Seria essa possibilidade uma das razões para que 

a convicção doutrinária não resulte na atitude administrativa correspondente? 

Entretanto, essa hipótese sugeriria que a repetição do discurso endogâmico 

por meio de “muitos sermões e estudos” ou mesmo “alguns estudos” não tem 

persuadido sequer a liderança da igreja representada no Conselho da 

perspectiva do pastor. 

A maior parte dos respondentes da igreja de São Paulo escolheu a 

alternativa “Acho que casar com não crente pode trazer algumas dificuldades 

adicionais” (58%, coincidentemente a mesma proporção de pastores que não 

fariam a celebração matrimonial por considerarem-na pecaminosa). Alguns 

respondentes explicaram que as dificuldades ocorrem principalmente na 

educação religiosa dos filhos. Obviamente, essa parece ser uma resposta 

bastante pragmática. A história de vida do casal inter-religioso J. e A., já 

mencionado acima, ilustra algumas dessas dificuldades. Primeiramente, 

enfrentar o estranhamento dos familiares da outra religião – “no princípio, o 

pessoal levou susto”, como conta J.. E também, ainda que tenham concordado 

em levar os filhos a ambas igrejas e, quando as filhas mostraram preferência 

pela igreja presbiteriana J. não tenha feito objeção, pode-se perceber alguma 

frustração no pai católico. “Eu batizei na Igreja Católica, mas lá não tinha nada 

para elas e quando chegavam na presbiteriana tinha massinha, coisas para 

colorir, historinhas. Lá pelos cinco anos elas não queriam mais ir na católica, 

diziam que era muito chato” – justifica-se ele. 

Na pesquisa com os membros da igreja paulistana, 20% daqueles que 

escolheram a alternativa “Acho que casar com não crente pode trazer algumas 

dificuldades adicionais” marcaram também a opção “Acredito que casar com 

não crente é pecado” (ANEXO A Fig. 22), o que acrescentou um aspecto 

totalmente dogmático à sua resposta. Estas pessoas não acharam necessário 
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ou apropriado ter de escolher entre a probabilidade de problemas conjugais e a 

certeza do desagrado divino. Dois comentários ajudam a compreender essa 

relação: um jovem solteiro disse que o casamento exogâmico “não é 

aconselhável, pois não existe o amparo de Deus”; e uma mulher casada 

explicou que o casamento exogâmico “desobedece a ordem de Deus, o que 

geralmente traz problemas de toda ordem”. A relação entre os fatores espiritual 

e cotidiano, então, pode ser representada pelo seguinte silogismo: 1) o 

casamento precisa da bênção divina para dar certo; 2) o casamento misto 

desagrada a Deus; 3) logo, o casamento misto não tem a bênção divina e 

provavelmente não dará certo. 

Uma jovem presbiteriana desde o nascimento que namora um rapaz da 

própria igreja afirmou já ter ouvido sobre casamento inter-religioso “em muitos 

sermões e estudos” (ANEXO A Fig. 23). Todavia confessou: “Não sei se [o 

casamento exogâmico] é pecado. Às vezes tenho dúvidas sobre isso. Mas 

acredito que é altamente não recomendável”. É interessante destacar que ela 

mesma é fruto de um matrimônio exogâmico: sua mãe já era presbiteriana 

quando se casou com seu pai, que jamais aderiu ao presbiterianismo. Na 

entrevista com o casal exogâmico J. e A., percebe-se alguma tristeza quando a 

esposa presbiteriana explica que uma filha também se casou com um não 

presbiteriano, e agora os netos não estão muito frequentes na igreja. É 

razoável supor que um casamento misto de sucesso naturalmente 

enfraquecerá uma percepção de que “casar com não crente pode trazer 

algumas dificuldades adicionais”. Porém, assim como a pregação do pastor 

não determina a posição do fiel, a qualidade do casamento misto dos pais 

também não parece causar necessariamente a postura dos filhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A AMBIGUIDADE DA ENDOGAMIA 

RELIGIOSA PRESBITERIANA 

Como vimos, o preceito endogâmico conservava uma contradição no 

próprio texto bíblico, conforme era utilizado na doutrinação dos antigos 

israelitas. Essa incoerência esteve também presente na história do povo bíblico 

e na história da igreja cristã. A IPB parece sofrer da mesma ambiguidade entre 

sua posição oficial (doutrinária) e sua prática pastoral e histórica: quer chamar 
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de pecado aquilo que não está disposta a tratar como pecado. Essa 

incongruência enfraquece o ímpeto doutrinador do pastor, mesmo entre aquela 

parcela considerável deles que pretende concordar com a declaração fundante 

da Confissão de Fé de Westminster e com a interpretação tradicional dos 

textos sobre casamento misto. Aliás, inevitavelmente atenua também suas 

possibilidades de punir aqueles que ele considere infratores do preceito 

endogâmico, de forma que a maioria absoluta prefere apenas ensinar e 

aconselhar. 

A presença desta ambiguidade pode ser percebida em todo o processo 

de sociabilização da endogamia religiosa. Podem ser as famílias conhecidas 

constituídas a partir de um relacionamento exogâmico, especialmente as 

saudáveis, como a do casal J. e A. Cada narrativa não condenatória de 

casamento misto na Bíblia também dá sua contribuição à ambiguidade. 

Somam-se as posições eclesiásticas historicamente contraditórias e o 

tratamento pastoral dado aos casos de exogamia. O resultado, é claro, 

favorece uma postura mais flexível da parte do presbiteriano médio, o que, por 

sua vez, alimenta a ambivalência acerca do casamento inter-religioso, 

impedindo uma sociabilização rígida do conceito. 

Assim, por mais que o pastor seja um outro significativo para o 

presbiteriano médio, o fato é que seu discurso abrandado não consegue 

competir com o as demais instituições definidoras da realidade que o 

circundam por meio do discurso da moralidade predominante. O membro de 

sua igreja tem outras fontes de informações a respeito do casamento e da 

escolha amorosa que concorrem, desde o romantismo mais individualista 

característico da nossa época e de sua produção cultural (especialmente na 

produção popular, como nas novelas, músicas e cinema) até os relatos de 

vivências mais próximas que parecem contradizer o dogma. 

Esse discurso abrandado tem tomado a forma pragmática que foi 

observada nas pesquisas de campo: evita-se o casamento com alguém de fora 

do círculo presbiteriano/evangélico porque assim evita-se dificuldades 

adicionais ao matrimônio. Note-se que, neste caso, a igreja está abdicando da 

legitimação religiosa, devido à contradição que o preceito abriga, em função de 

uma racionalidade mais prática e aceitável. O ponto fraco desta abordagem é 
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que nem sempre as dificuldades se mostram maiores nos casamentos inter-

religiosos, como bem demonstra, outra vez, o bonito relacionamento conjugal 

de J. e A., prestes a completar meio século de convívio harmonioso. 

É importante compreender que não se trata necessariamente de um ato 

individual de rebeldia eclesiástica, doutrinária ou espiritual, como se os 

presbiterianos exogâmicos agissem por motivações maquiavélicas. Em seus 

últimos escritos, E. Leach demonstra a tendência de estabelecer uma 

dicotomia universal entre “regras ideais”, de um lado, e “as manipulações 

dessas regras pelos indivíduos”. Mas Da Matta (1983, p. 42)pondera 

criticamente nisso e alerta para uma contradição que enxerga especialmente 

na Antropologia inglesa: 

Corremos o risco de sempre tomar qualquer situação de conflito 

como sendo de fato um evento em que regras ideais estão em 

contradição com desejos e motivações individuais. É o que faz Leach 

quando projeta em todas as situações de conflito entre os Kachin 

uma teoria individualista do mundo social. O fato é que podemos 

estar diante de uma ideologia com suficientes pontos de contradição, 

cheia de valores inconsistentes, de tal modo que o dinamismo que ela 

revela nas suas expressões, digamos, materiais são parte e parcela 

de sua própria lógica, nada tendo a ver, necessariamente, com a 

categoria de indivíduo ou mesmo com a dicotomia entre regras (e 

valores ideais consistentes) e ações individuais inconsistentes e 

variáveis. 

Em outras palavras, o fenômeno exige mais de uma perspectiva para ser 

estudado. Há o comportamento real dos indivíduos, que a pesquisa empírica 

demonstrou ser razoavelmente diversificada. A média de todos estes padrões 

de comportamentos individuais constitui outro nível, que pode ser denominado 

“norma”, no caso de nosso objeto de estudo, o casamento endogâmico. 

Entretanto, a natureza dogmática da instituição religiosa, especialmente 

quando ancorada em interpretação bíblica e padrões doutrinários históricos, faz 

com que o comportamento não seja simplesmente fundamentado na prática 

média observada, mas na doutrina da igreja. Daí surge um terceiro padrão, a 

descrição que o próprio indivíduo faz de sua comunidade e de si mesmo, que 

chamaremos o “ideal”. É claro que a norma é fortemente influenciada pelo 

ideal, mas nem sempre os dois coincidem com precisão (LEACH, 1974, p. 57). 
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Assim, pode-se concluir que o ideal presbiteriano é de “união 

preferencial” com presbiterianos, e não de endogamia. Entretanto, levando em 

conta a natureza bíblica, histórica e dogmática da questão, é preferível afirmar 

que é de “endogamia com certa flexibilidade”. Afinal, não há a possibilidade de 

alterar os textos bíblicos nem disposição para mudar a Confissão de Fé a 

respeito. Por outro lado, atualmente não parece haver espaço na denominação 

para uma postura de endogamia estrita, que reivindique a legitimação religiosa 

e declare o casamento inter-religioso um tabu, um pecado. Isso explica porque 

a recente tentativa de um discurso dogmático mais endogâmico não conseguiu 

êxito no Supremo Concílio, ainda que seus oponentes não conseguissem 

fundamentar teologicamente sua posição; o relatório endogâmico caiu por não 

ser coerente com esse ideal. Também esclarece porque mesmo pastores que 

entendem a exogamia como pecado não a disciplinam em suas igrejas. E 

porque fiéis comprometidos e doutrinados se casam com pessoas de outras 

confissões religiosas.  

Podemos, talvez, nos arriscar a prever que a tendência é que esse ideal 

permaneça válido por muito tempo, já que tem amplo fundamento teórico e 

vivencial na IPB, o que o reforça na consciência do grupo. É razoável supor 

que, em longo prazo, haverá ainda maior diluição da consciência endogâmica 

nos membros, mas não se pode prever se haverá disposição de renunciar ao 

preceito em si. Ou seja, mesmo que haja crescimento das taxas de exogamia 

na IPB, é provável que as pessoas, tanto na liderança quanto membros, 

continuem lidando com isso de maneira pragmática, valendo-se de uma 

ambiguidade de pensamento objetivando harmonizar e adaptar o preceito 

endogâmico e a prática exogâmica sem maiores conflitos. União esta que, 

ironicamente, reflete a intenção daqueles presbiterianos que se engajam em 

um matrimônio inter-religioso, esperando poderem conviver com seus cônjuges 

de outra tradição religiosa sem maiores conflitos. 
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ANEXO A 

O PAPEL DA ENDOGAMIA NA IPB (Membros de uma igreja local) 
 
Masc 29 44% 

Sexo (Fig. A1) 
Fem 37 56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado afetivo (Fig. A2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade (Fig. A3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto à sua filiação religiosa, você é (Fig. A4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Solteiro/a, sem namorar 23 35% 

Noivo/a 1 2% 

Namorando 8 12% 

Casado/a 30 45% 

Outros 2 3% 

entre 18 e 21 anos 11 17% 

entre 22 e 27 anos 13 20% 

entre 28 e 40 anos 8 12% 

entre 41 e 59 anos 26 39% 

acima de 60 anos 7 11% 
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Se não marcou a 1ª alternativa na questão 4, qual foi sua afiliação religiosa 

anterior? (Fig. A5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertencia desde o nascimento a outra denominação evangélica 7 11% 

Veio do catolicismo romano 13 20% 

Não praticava qualquer religião anteriormente 1 2% 

Praticou diversas religiões 1 2% 

Pertenceu a outra denominação evangélica por 2 ou mais anos* 6 9% 
 

 
Quanto a sua família (Fig. A6): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Presbiteriano desde o nascimento 33 50% 

Presbiteriano há menos de 2 anos 2 3% 

Presbiteriano há de 2 a 5 anos 8 12% 

Presbiteriano há de 6 a 15 anos 14 21% 

Presbiteriano há mais de 15 anos 2 3% 

Presbiteriano há mais de 3 anos, mas com um período de 
afastamento* 

3 5% 

Seus pais sempre foram presbiterianos ou evangélicos 28 42% 

Sua mãe tornouse presbiteriana antes do casamento 11 17% 

Sua mãe tornouse presbiteriana após do casamento 10 15% 

Seu pai tornouse presbiteriano antes do casamento 6 9% 

Seu pai tornouse presbiteriano após do casamento 4 6% 

Nenhum dos dois são presbiterianos ou evangélicos* 13 20% 
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Se você é casado, seu cônjuge é Presbiteriano? (Fig. A7) 
 
 
 
Sim  25 38% 
 
Não   4 6% 
 
 
 
 
 
 
 

E, caso você tenha filhos (marque quantas alternativas forem necessárias ao 
número de filhos) (Fig. A8): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São presbiterianos ou evangélicos 29 44% 

São de outras denominações evangélicas 4 6% 

São de outra religião 0 0% 

Não pertencem a nenhuma religião específica 1 2% 
 
 

Marque a frase que melhor expresse a sua atitude, caso você se mudasse para 

uma região onde não houvesse igreja presbiteriana (marque quantas julgar 

necessário) (Fig. A9) 
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Eu frequentaria uma igreja mais distante, desde que fosse Presbiteriana 40 61% 

Eu frequentaria qualquer igreja Evangélica mais próxima, a contragosto 5 8% 
Eu frequentaria qualquer igreja Evangélica mais próxima, sem 
desconforto alguém 9 14% 

Eu preferiria ficas sem frequentar qualquer igreja 1 2% 

Eu frequentaria qualquer igreja mais próxima, com algumas exceções* 9 14% 

Eu frequentaria outra religião, sem desconforto algum** 5 8% 
 
 

Quais igrejas você não frequentaria?* 
 

 Universal 
 

 Neopentecostais 
 

 IURD, Renascer em Cristo 
 

 Pentecostais e neopentecostais 
 

 Universal, Cristã Evangelica 
 

 Universal, Internacional da Graça, Adventista 
 

 Pentecostais 
 

 Universal, Renascer, Adventista, Internacional da Graça, Congregação 
Cristã 

 
 

Indique abaixo que tipo de relacionamento você estaria disposto/a a manter 
com pessoas de acordo com a religião de cada uma 

 

Igreja Protestante (exp.: Batista, Metodista) (Fig. A10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 0 0% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 18 27% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de 
quem gostasse" 6 9% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 41 62% 
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Pentecostal (exp.: Assembléia, Congregação C.) (Fig. A11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 4 6% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 33 50% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de 
quem gostasse" 8 12% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 19 29% 
 
 
 

Neopentecostal (exp.: Renascer, Universal) (Fig. A12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 10 15% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 43 65% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de 
quem gostasse" 2 3% 
"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta 
religião" 6 9% 
 
 
 

Igreja Católica (Fig. A13) 
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Restauracionismo (exp.: Adventista, Mórmom, Test. de Jeová) (Fig. A14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Islamismo (Fig. A15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 28 42% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 30 45% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de 
quem gostasse" 0 0% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 1 2% 
 

 

  

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 10 15% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 44 67% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de quem 
gostasse" 3 5% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 6 9% 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 10 15% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 44 67% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de quem 
gostasse" 3 5% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 6 9% 
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Hinduísmo (Fig. A16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Espiritismo Kardecista (Fig. A17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 27 41% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 34 52% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta 
religião de quem gostasse" 0 0% 
"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa 
desta religião" 1 2% 

 
 

Religião afro (exp.: Umbanda, Candomblé) (Fig. A18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 27 41% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 33 50% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de quem 
gostasse" 0 0% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 1 2% 
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 "Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 31 47% 

 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião 
de quem gostasse" 0 0% 

 
"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta 
religião" 1 2% 

 
 
Religiões orientais (exp.: Budismo, HareKrishna) (Fig. A19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sem religião, mas acredita em Deus (Fig. A20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 9 14% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 51 77% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta 
religião de quem gostasse" 2 3% 
"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta 
religião" 2 3% 

 
 
 
 
 

  

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 29 44% 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 26 39% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 36 55% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta religião de quem 
gostasse" 0 0% 

"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta religião" 1 2% 
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Ateu (Fig. A21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Eu prefiro não me relacionar com pessoas desta religião" 20 30% 

"Eu manteria uma amizade com pessoas desta religião" 40 61% 
"Eu não teria problemas em namorar com uma pessoa desta 
religião de quem gostasse" 1 2% 
"Eu não veria impedimento em me casar com uma pessoa desta 
religião" 1 2% 

 

Qual a sua opinião acerca do casamento de crentes com nãocrentes? (Fig. 
A22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acho que casar com nãocrente pode trazer algumas dificuldade 
adicionais 38 58% 

Creio que a crença da pessoa não define a qualidade do casamento 12 18% 

Acredito que casar com não crente é pecado 20 30% 

Outros 6 9% 
 

Em seu tempo na Igreja Presbiteriana, você já ouviu tratar acerca do 

casamento de crentes com nãocrentes? (Fig. A23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim, já ouvi sobre isso em muitos sermões 47 71% 

Não, nunca ouvi tratar desse assunto 1 2% 

Sim, já tratei sobre o tema em conversas particulares 16 24% 

Talvez eu já tenha ouvido sobre o tema alguma vez na igreja 8   12% 
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ANEXO B 

O PAPEL DA ENDOGAMIA NA IPB (Pastores) 

 
É pastor da IPB há quanto tempo? (Fig. B1) 

 
 

há menos de 5 anos 13 18% 

entre 5 e 10 anos 24 33% 

entre 10 e 20 anos 19 26% 

Há mais de 20 anos 17 23% 
 
 
 
 
 

Qual a sua opinião acerca do casamento de crentes com nãocristãos? (Fig. 

B2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acho que pode trazer algumas dificuldades adicionais ao relacionamento 17 23% 

Creio que a crença da pessoa não define a qualidade do casamento 0 0% 

Acredito que casar com nãocristão é pecado 43 59% 

Outros 11 15% 
 
 

Em seu pastorado na IPB, você já tratou acerca do casamento de crentes com 

nãocrentes? (Fig. B3) 

 

 

 

 

 

 

  

Sim, já ensinei sobre isso em muitos sermões e estudos 39 53% 

Não, nunca tratei desse assunto 1 1% 

Sim, já tratei sobre o tema em conversas particulares 10 14% 

Sim, já ensinei sobre isso em alguns estudos 22 30% 

Outros 1 1% 
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Em seu pastorado na IPB, como você tem lidado com situações de namoro de 

membros com nãocrentes? (Fig. B4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Em seu pastorado na IPB, como você tem lidado com o casamento de um 

membro de sua igreja com alguém não presbiteriano? 

 

Igreja Protestante (exp.: Batista, Metodista, Luterano) (Fig. B5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 0 0% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 1 1% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 7 10% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde que... 
(preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a celebração) 8 11% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 57 78% 

 
Igreja Pentecostal (exp.: Assembleia, Congregação Cristã) (Fig. B6) 

 
 
 
 
 
 
 

  

Não interfiro, pois é uma decisão particular 0 0% 

Procuro a parte crente para mostrar os riscos de tal relacionamento 49 67% 

Converso com o casal sobre o padrão cristão de namoro 10 14% 

Afasto a parte crente de lideranças que ocupe 4 5% 

Convoco a parte crente no Conselho para ser disciplinada 0 0% 

Outros 10 14% 
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“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 1 1% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 5 7% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 23 32% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 23 32% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 21 29% 

 
Igreja Neopentecostal (exp.: Renascer, Universal) (Fig. B7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 18 25% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 12 16% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 19 26% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 20 27% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 4 5% 

 

Igreja Católica (Fig. B8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 42 58% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 13 18% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 11 15% 

 “Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde que... 
(preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a celebração) 5 7% 

 
“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 2 3% 
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Igrejas Restauracionistas (exp.: Adventista, Mórmom, Testemunhas de Jeová) 

(Fig. B9) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 50 68% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 13 18% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 6 8% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 

 
Judaísmo (Fig. B10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não 
faria a celebração” 52 71% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 10 14% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria 
a celebração” 5 7% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, 
desde que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer 
a celebração) 5 7% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e 
faria a celebração normalmente" 1 1% 

 
Islamismo (Fig. B11) 
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“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 55 75% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 11 15% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde que... 
(preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 

 
Hinduísmo (Fig. B12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 55 75% 

 
“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 11 15% 

 
“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 3 4% 

 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

 
“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 

 
 

Espiritismo Kardecista (Fig. B13) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 56 77% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 10 14% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 
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Religiões afro (exp.: Umbanda, Candomblé) (Fig. B14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 57 78% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 9 12% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 

 
Religiões japonesas (exp.: Budismo, Confucionismo, Seichonoie) (Fig. B15)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 57 78% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 9 12% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 1 1% 

 
Sem religião, mas acredita em Deus (Fig. B16) 
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“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 47 64% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 13 18% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 7 10% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde que...  6 8% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 0 0% 

 
Ateu (Fig. B17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu creio que é pecado casar com pessoas desta religião, por isso não faria a 
celebração” 56 77% 

“Eu creio que casar com pessoas desta religião é um erro, mas eu faria a 
celebração” 10 14% 

“Eu creio que não convém casar com pessoas desta religião, mas eu faria a 
celebração” 4 5% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, desde 
que... (preencha abaixo* se você impõe alguma condição para fazer a 
celebração) 3 4% 

“Eu creio que não há problema em casar com pessoas desta religião, e faria a 
celebração normalmente" 0 0% 
 


