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RESUMO 

 

  

 

 

A dissertação analisa as relações do pentecostalismo com a sociedade de consumo e quais as 

influências sofridas pelo pentecostalismo a partir desse diálogo. Em um primeiro momento 

procuramos, em pesquisa bibliográfica, compreender as movimentações da sociedade 

moderna, mais especificamente definimos a chamada sociedade de consumo. Analisamos as 

diversas teorias sobre o consumo e buscamos estabelecer os parâmetros que regem as 

relações entre religião, mercado e consumismo. Em um segundo momento, entendemos a 

composição do que é conhecido atualmente como pentecostalismos, compreendendo quais 

características delimitam o pentecostalismo desde seus primórdios, e como se deu sua 

evolução dentro do século 20, para, a partir daí, classificar sua diversidade atual e os novos 

rumos tomados pelo mesmo. Estabelecemos diálogo com os mais recentes dados censitários 

para entender a evolução desse campo religioso no cenário brasileiro. Ainda nesse 

momento, qualificamos o campo etnográfico da pesquisa: localizamos a cidade de São 

Bernardo do Campo e o distrito do Riacho Grande, onde ocorreu a pesquisa de campo com 

sujeitos religiosos de origem pentecostal. Finalmente entendemos, por meio de 

questionários e entrevistas, quais características assumem atualmente os pentecostais e as 

modificações observadas em suas práticas religiosas, fruto do diálogo entre o 

pentecostalismo e a sociedade de consumo. Entendemos que, como consequência da 

relação, novas maneiras de se relacionar com o sagrado são adotadas, configurando o que 

definimos como novo sujeito religioso pentecostal. 

 

Conceitos-chave: Movimento Pentecostal – Práticas Religiosas - Modernidade – Sociedade 

de Consumo - Novos Sujeitos Religiosos  
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation analyses the relations of pentecostalism with consumer society and what 

influences experienced by pentecostalism from that dialogue. At first look, through a 

literature review to understand the movements of modern society, more especifically define 

the so-called consumer society. We analyse the various theories on consuption and seek to 

establish the parameters that govern the relationship between religion, market and 

consumerism. In a second step, we consider the composition of what is currently know as 

pentecostalisms. We understand what characteristics delimit Pentecostalism from its 

beginnings, as well as its evolution in the 20
th

 century, and from there, sort your current 

diversity and the new directions taken by the same. We establish dialogue with the most 

recent census data to understand the evolution of the religious in brasilian scene. Even then, 

qualify this ethnographic field research: located the city of São Bernardo do Campo and the 

district of Riacho Grande, and that is where we will carry out Field research with subjects 

pentecostal religious origin. Finally, we understand, through questionnaires and interviews, 

which currently features assume pentecostals, as well as what changes are observed in the 

same religious practices, fruits dialogue between pentecostalism and the consumer society.  

We understand that, as a consequence of this relationship, new ways of relating to the 

sacred are adopted, thus setting what we define as new pentecostal religious subject. 

 

Keys Concepts: Pentecostal Movement – Religious Practices - Modernity – Consumer 

Society – New Religious Subjects  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O cenário religioso moderno é amplo e diversificado, e observá-lo se torna tarefa 

instigante e essencial. Em períodos mais recentes, o campo religioso brasileiro construiu 

configurações e formas de se relacionar com a sociedade, assumindo uma pluralidade de 

identidades e diversidade das expressões religiosas como nunca observadas entre nós. Essa 

dinâmica explica-se pela efervescência dos elementos da modernidade interagindo e 

influenciando as práticas religiosas. O pluralismo religioso e o individualismo observado na 

relação com o sagrado são exemplos das influências. Assistimos diariamente ao 

aparecimento de grupos religiosos e a gênese na formação de sujeitos que surgem movidos 

por necessidades que lhes são infligidas pelas regras da sociedade moderna.  

 O mundo contemporâneo se pauta pelo novo e pela mudança, e as instituições que 

dele participam carecem de se adaptar às regras impostas pela lógica da organização social e 

suas respectivas exigências, pois são partícipes: as instituições influem e igualmente são 

influenciadas pela dinâmica da vida em sociedade. A adaptação leva ao surgimento de 

grupos que se apresentam como aptos a saciar as exigências oriundas das novidades que a 

sociedade moderna cria diariamente. Tudo isso ocorre em grande velocidade, dificultando e 

ao mesmo tempo desafiando as conclusões que fazemos do campo analisado. Em 

determinado momento desta pesquisa visitou-se o campo etnográfico proposto (distrito do 

Riacho Grande, em São Bernardo do Campo), e mapeamos as igrejas do segmento 



 

 

pentecostal pesquisado. Se hoje voltássemos ao mesmo campo, depois de um período 

relativamente curto, verificaríamos novos grupos, igrejas criadas depois que lá estivemos e 

outras que não mais existem. A razão são a rapidez e o fascínio pela novidade que marcam o 

mundo contemporâneo, refletidos na realidade do campo religioso.   

 Se a sociedade contemporânea é dinâmica e obcecada pelo novo, nela o 

pentecostalismo encontra espaço e se firma como uma das expressões religiosas que mais se 

destacaram no último século. Os dados do Censo Demográfico do IBGE do ano de 2010 

revelam que entre as instituições religiosas já estabelecidas, o pentecostalismo apresentou 

taxas muito significativas de crescimento nos últimos dez anos.
1
 Em números absolutos a 

participação do pentecostalismo no campo religioso brasileiro é bastante expressivo, 

representando opção para boa parte da população brasileira. O fortalecimento se dá nos 

mesmos espaços sociais característicos do surgimento do movimento. O pentecostalismo 

continua a ser maioria nos cinturões periféricos dos grandes centros urbanos, local de 

concentração de populações de baixa renda, fato observado no último Censo (e nos 

anteriores), e que pretendemos melhor demonstrar ao longo do texto. 

O crescimento e o vigor pentecostal ocorrem a partir da sua estrutura se mostrar 

eficiente nas respostas que oferece aos anseios dos sujeitos que convivem nesses locais, e 

por dialogar com a moderna e dinâmica realidade social, comentada anteriormente, sempre 

ávida pela novidade. Torna-se importante observar o fato, pois é conhecida a rigidez com a 

qual o pentecostalismo se revestiu quando da sua implantação no Brasil, segmento religioso 

pouco aberto a mudanças e novidades oferecidas pela sociedade. O pentecostalismo sempre 

procurou afastar os membros das ―coisas do mundo‖, expressão bem conhecida pelos 

frequentadores das igrejas, e que demonstra como estruturou sua forma de participação e 

convívio social mais próxima da rigidez do que com abertura para mudanças.  

O confronto da rigidez pentecostal com a efervescência das novidades da sociedade 

contemporânea obriga o estabelecimento de prioridades nas instituições religiosas, o que 

ocorre não em função dos desejos institucionais pela transformação, mas, sobretudo, porque 

os sujeitos religiosos assimilam as novidades ofertadas pela sociedade, e estabelecem, de 

forma autônoma, formas de diálogo com a instituição religiosa, forçando a mudança. 

Interessa-nos observar as fontes de geração de desejos e anseios sociais que oferecem 

                                                           
1
 Segundo os dados do Censo IBGE 2010, o segmento espírita kardecista apresentou no último decênio 70% de 

crescimento, seguido pelas pentecostais Igreja Assembleia de Deus, com 46%, e pela Igreja do Evangelho 

Quadrangular, com 36,17% de crescimento, dados disponíveis no Censo Demográfico 2010: características 

gerais da população, religião e pessoas com deficiências. IBGE, 2010. p.105, e que pretendemos qualificar 

melhor mais adiante. 



 

 

suporte para os novos arranjos do campo religioso. Em nosso entendimento, grande parte da 

influência se deve ao que definimos como sociedade de consumo. 

O mundo contemporâneo fez uso da atividade do consumo com apropriações nunca 

observadas em outros períodos, sendo atualmente o consumo a própria lógica que sustenta 

sua existência. Consome-se não para satisfazer necessidades, mas pela exigência de 

consumir. É o que se conhece por consumismo, e que acabou se configurando na maior rede 

de influências das relações humanas na contemporaneidade. Obviamente, a sociedade de 

consumo se sustenta e cria as regras de mercado com as quais se organiza. O mercado dita 

as regras do consumo, influi na formação das identidades modernas e estabelece as 

prioridades da convivência social. 

No campo religioso e no pentecostalismo verificamos que diante da rapidez das 

mudanças e da urgência em atender à demanda de sujeitos autônomos e ávidos por 

satisfazer desejos, as igrejas são forçadas a igualmente seguir as regras do mercado. Esta 

pesquisa demonstra os aspectos da contemporânea sociedade consumista e como exerce 

influências sobre as práticas religiosas dos pentecostais. Entendemos ser um longo processo 

de formatação dos hábitos religiosos, mas que carecem de um olhar mais atento por parte da 

academia, pois se torna relevante socialmente compreender os fatores que melhor 

qualificam nossa sociedade em períodos mais recentes.  

O pentecostalismo é fenômeno consolidado no mundo, com mais de 500 milhões de 

seguidores;
2
 no campo religioso brasileiro, como o fenômeno religioso mais expressivo do 

século 20.
3
 Consolidação comprovada por meio de instituições que resistiram ao tempo e se 

mantêm representativas de um segmento social com números expressivos, como a 

Assembleia de Deus, com mais de doze milhões de adeptos, por exemplo, além de, ao que 

tudo indica, conseguir responder aos anseios de camada significativa da população. O fato 

não parece pouco relevante, e por mais numerosas que sejam as pesquisas que a academia 

produziu, a pluralidade, significação social e influência que o pentecostalismo exerce na 

vida de milhões de brasileiros qualificam a importância de continuar a pesquisar o 

fenômeno.  

                                                           
2
 CAMPOS, Leonildo Silveira. As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: observações sobre 

uma relação ainda pouco avaliada. Revista USP, São Paulo, n.67, setembro-novembro 2005, p.102. Mais 

recentemente, as informações atestam a existência de 630 milhões de adeptos no mundo, dado observado na 

matéria Pentecostais representam 70% dos protestantes do planeta, do jornal mensal da CPAD (Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus). Mensageiro da Paz. São Paulo: CPAD, Janeiro 2013.   
3
 MARIANO, Ricardo. Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 

2005. p.10. 

 



 

 

As contribuições que a academia oferece à sociedade em qualificar o 

pentecostalismo estão longe de uma saturação, portanto, quando nesta pesquisa analisamos 

o pentecostalismo e a sociedade de consumo, nos direcionamos em elucidar e contribuir 

com aproximações e abordagens sobre o pentecostalismo e as influências que produz e 

recebe na sociedade contemporânea. 

A primeira etapa metodológica ocorreu a partir de revisão de literatura e pesquisa 

bibliográfica, nas quais analisamos os diversos autores que trabalham com as teorias sobre o 

consumo e a definição de sociedade de consumo. Verificamos ainda as relações de religião 

e modernidade, abraçando a preocupação em entender as relações da religião e do mercado, 

inclusive observando as mais recentes tendências de um religioso consumista. Ainda com 

pesquisa bibliográfica traçamos um perfil dos pentecostalismos existentes, suas origens e 

desenvolvimento no Brasil.  

Outra etapa do método consiste na pesquisa de campo. O primeiro procedimento 

dessa etapa foi a visitação dos diversos bairros da região escolhida, em um mapeamento de 

quais e quantas igrejas compõem o campo religioso do local. A produção do mapa religioso 

da localidade foi imprescindível em função dos órgãos públicos não disporem de cadastros 

atualizados da realidade eclesial do município. Após o levantamento das instituições, 

fizemos contatos com pessoas com as quais aplicamos questionários de pesquisa, 

voluntários membros das comunidades pentecostais no distrito do Riacho Grande, na cidade 

de São Bernardo do Campo.  

Na mesma ocasião, houve ainda, voluntariamente, entrevistas semiestruturadas com 

fiéis pentecostais, escolhendo o perfil dos entrevistados por meio de análise dos questionários, 

procurando privilegiar os sujeitos que tinham envolvimento mais aprofundado com a 

instituição. Os questionários foram tabulados e os dados cruzados, considerando 

primeiramente o perfil socioeconômico; em seguida o perfil de pertença religiosa dos sujeitos, 

e em um terceiro momento identificar os hábitos de consumo dos mesmos, procedimentos 

utilizados para seleção dos entrevistados. Os dados das entrevistas foram analisados na 

perspectiva sociológica, mais especificamente da sociologia compreensiva.  

Lembramos que entendemos serem essas formas de coleta de dados essenciais na 

melhor compreensão dos problemas que afligem a sociedade, ainda que, com a pesquisa, 

contribuamos significativamente para determinar as características dos novos sujeitos que 

compõem esse campo religioso brasileiro. Almejamos ter produzido material que auxilie a 

academia, sociedade e instituições religiosas, além dos sujeitos dessas instituições na relação 



 

 

com a realidade social contemporânea, fortalecendo o conhecimento e os vínculos entre esses 

setores. 

A intenção dos questionários e das entrevistas, isto é, o resultado que obtivemos a 

partir da aplicação dos instrumentos, é que ao tratar os dados traçamos um padrão atual dos 

fiéis pentecostais e entendemos como estruturam sua religiosidade convivendo com o 

ambiente consumista do mundo. Estabelecemos então em que medida o consumismo 

influencia as práticas religiosas dos pentecostais e quais as características dos novos sujeitos 

surgidas a partir desse relacionamento. Objetivamos descobrir o quanto na modernidade o 

consumismo dita as regras nos hábitos desses sujeitos religiosos; ou ainda as alterações na 

forma que os sujeitos se relacionam com a instituição e o sagrado.   

No primeiro capítulo conceituamos a sociedade de consumo elencando quais são 

suas principais teorias e as influências que exerce sobre o campo religioso. Os processos de 

evolução da sociedade contemporânea, sob a égide do que é definido como sociedade de 

consumo, ocasionaram mudanças significativas ao estilo de vida dos indivíduos; quando se 

observa como se dá a relação dessa sociedade com os sujeitos religiosos nota-se uma 

extensa rede de relações importantes. Em todos os segmentos da vida moderna o ser 

humano buscou se livrar das amarras das instituições e da tradição, procurando assumir o 

controle sobre a condução de sua existência, amplamente pressionado pelas lógicas 

consumistas do mercado. O resultado é que o consumo impôs regras a todas as esferas da 

convivência humana, inclusive a religiosa. 

O segundo capítulo analisa o que definimos por pentecostalismos. Classificamos o 

tipo de pentecostalismo a que estamos nos referindo, em vista da diversidade de expressões 

pentecostais presentes no campo religioso brasileiro. Traçamos o cenário do surgimento do 

pentecostalismo estadunidense e brasileiro, compreendendo as motivações primeiras dessa 

expressão religiosa; a partir daí, observamos como se deu, durante o século 20, a expansão 

do movimento, e como ele atua nos processos de transformações sociais brasileiras. Há uma 

análise dos últimos dados censitários em busca de configuração realista e atual do 

pentecostalismo no Brasil.  

No terceiro capítulo privilegiamos os resultados da pesquisa de campo. Mas não 

apenas no terceiro capítulo isso acontece, pois dialogamos com o campo nos três capítulos, 

no intuito de revelar quais linhas de influências se observam nos sujeitos pentecostais a 

partir dos hábitos de consumo. No cerne do capítulo está a afirmação de que pela relação 

com o consumismo se assistem a lentos processos de mudanças na maneira como os sujeitos 

pentecostais se relacionam com a instituição, formando um novo sujeito religioso 



 

 

pentecostal. Sabemos dos importantes processos de inserção social do pentecostalismo no 

Brasil, mas entendemos que ao priorizar o consumismo como estilo de vida, novas 

prioridades são estabelecidas pelos sujeitos religiosos, e as entrevistas revelam essas 

prioridades, ajudando a configurar um inédito olhar sobre a relação com a instituição 

religiosa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

A SOCIEDADE DE CONSUMO: TEORIAS E 

INFLUÊNCIAS EXERCIDAS SOBRE O CAMPO 

RELIGIOSO 

Neste capítulo pretendemos traçar um panorama conceitual do termo ―sociedade de 

consumo‖, com suas múltiplas possibilidades, entendendo como no decorrer da história as 

teorias tratam o tema. Veremos que a noção de sociedade de consumo é uma construção que 

evoluiu com o tempo em decorrência das exigências do processo de produção e 

desenvolvimento da sociedade capitalista moderna. Após a conceituação mais ampla, 

pretendemos idealizar como a sociedade de consumo exerce poder sobre os sujeitos 

religiosos. E, a partir dessa apropriação, teorizam-se os conceitos de religião e mercado como 

parte constitutiva da discussão maior, que ocorre com o tema da religião e modernidade. 

Finalmente, ainda neste capítulo, gostaríamos de conceituar o que atualmente se denomina de 

―religioso consumista‖, termo que em nossa compreensão reflete a grande cadeia de 

influência que o consumo exerce entre os diversos segmentos da sociedade contemporânea. 

 

 

 

 



 

 

1.1 Sociedade de consumo: um conceito 

 

Para entender o processo de influência exercida pela sociedade de consumo sobre os 

sujeitos religiosos, é essencial trabalhar melhor o conceito de sociedade de consumo. Para tal, 

obrigatoriamente devemos nos remeter a várias abordagens e aproximações que o termo 

propicia, porém, é importante considerar que atualmente as ciências sociais tratam o tema do 

consumo sob dois aspectos conceituais. Uma dessas vertentes pensa o consumo a partir de 

definição negativa, individualista e desagregadora, em função da utilização da definição da 

palavra latina consumere, que significa ―usar tudo, esgotar e destruir‖.
4
 Há uma segunda 

utilização, mais positiva, feita pela sociologia: apropria-se da palavra em inglês 

consummation, que significa somar e adicionar.
5
 

 

O consumo é ambíguo porque por vezes é entendido como uso e 

manipulação e/ou como experiência; em outras, como compra, em outras 

ainda como exaustão, esgotamento e realização. Significados positivos e 

negativos entrelaçam-se em nossa forma cotidiana de falar sobre como nos 

apropriamos, utilizamos e usufruímos do universo à nossa volta.
6
 

 

Visão ambígua entre teorias positivas e negativas da qual germinarão possibilidades 

distintas entre teóricos que, por um lado, encaram o consumo como fato positivo e edificante 

nas relações sociais, destoando daqueles que o consideram altamente desagregador e negativo. 

Mais adiante trabalharemos melhor as visões.  

Hoje a prática do consumo está atrelada à necessidade de convivência e sobrevivência. 

 

Do ponto de vista empírico, toda e qualquer sociedade faz uso do universo 

material à sua volta para se reproduzir física e socialmente. Os mesmos 

objetos, bens e serviços que matam a fome, nos abrigam do tempo, saciam 

nossa sede, entre outras necessidades físicas e biológicas, são consumidos no 

sentido de esgotamento, e utilizados também para mediar nossas relações 

sociais, nos conferir status, construir identidades e estabelecer fronteiras 

entre grupos e pessoas. Para além desses aspectos, esses mesmos bens e 

serviços que utilizamos para nos reproduzir física e socialmente nos 

auxiliam na descoberta ou na constituição de nossa subjetividade e 

identidade. Mediante a oportunidade que nos oferecem de expressar os 

nossos desejos e experimentar as suas mais diversas materialidades, nossas 
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reações a elas são organizadas, classificadas e memorizadas, e nosso 

autoconhecimento é ampliado.
7
 

 

O conceito ampliado é utilizado mais recentemente pelos teóricos das ciências sociais, 

estendendo a definição de consumo aos processos de reprodução social e construção de 

subjetividades e identidades, incluindo no consumo categorias como cidadania, cultura, 

política, meio ambiente e religião.
8
  

 

Assim, na sociedade contemporânea, consumo é ao mesmo tempo um 

processo social que diz respeito a múltiplas formas de provisão de bens e 

serviços e a diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; um 

mecanismo social percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido 

e de identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma 

estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para 

definir diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e identidades; 

e uma categoria central na definição da sociedade contemporânea.
9
 

 

Analisaremos a seguir as principais teorias sobre o consumo, e como se deram, a partir 

do olhar de diversos autores que se debruçaram sobre o termo, a evolução e o uso do consumo 

pela sociedade moderna. 

 

1.1.1 Principais teorias sobre consumo 

 

Como princípio da discussão sobre o desenvolvimento do consumo nas sociedades 

modernas, encontramos a preocupação de Karl Marx em observar nas mercadorias algo além 

de sua capacidade de suprir necessidades materiais. Em seu clássico O Capital, Marx destinou 

um capítulo intitulado A Mercadoria
10

 a conceituar o processo que chamou de ―fetichização 

da mercadoria‖.  

A ideia básica de Marx é que é possível olhar para as mercadorias e atribuir-lhes dois 

pesos. O primeiro chamou de valor de uso - as mercadorias são medidas pela sua capacidade 

de utilidade material; outra possibilidade é quando são vistas como ―veículos de valor‖,
11

 por 

exemplo, ao serem mensuradas em dinheiro, adquirindo o que chama de valor de troca.  
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Assim, as mercadorias são mais do que um bem material; elas possuem valor em si 

mesmas, que vai além do vínculo estabelecido com os seres humanos e suas necessidades. Os 

bens deixam de ser apenas objetos e se tornam sujeitos da ação humana, principalmente 

quando se passa a depender deles para a sobrevivência. Esse princípio Marx chamou de 

―fetiche da mercadoria‖. Ele ressalta os aspectos negativos do consumo, talvez pela influência 

do conceito de alienação tão caro às teorias que criou. 

Na sociologia clássica ainda há com Durkheim a proposta de estudar o mercado em 

termos sociológicos. Para ele, o mercado e os sujeitos são de alguma forma influenciados 

pelas instituições. Essa visão social do mercado difere das teorias econômicas da época, pois 

entende que os interesses de mercado se constroem socialmente, e que os sujeitos não são 

autônomos e isolados, mas direcionados por todo tipo de relações sociais.
12

 Ainda como parte 

da mesma proposta destacamos o trabalho de Max Weber. Em seu clássico A ética protestante 

e o espírito do capitalismo,
13

 Weber procurou encontrar as razões que fizeram algumas 

regiões (nesse caso o noroeste da Europa e o nordeste dos Estados Unidos) se desenvolverem 

economicamente de forma diferenciada, pois as condições e recursos ali disponíveis  eram 

igualmente encontrados em outros países e localidades.  

A resposta à questão ele a localizou em um ethos específico observado nessas 

populações, oriundo de uma ética religiosa protestante que chamou de ―ética protestante‖.
14

 

Nas origens do pensamento ético estão o calvinismo europeu e sua forma ascética de encarar a 

vida e a doutrina da predestinação. Os predestinados buscavam uma vida voltada para o 

espírito, tendo no sucesso financeiro e nos frutos do seu trabalho os sinais da sua eleição 

divina.  

A burguesia puritana, influenciada pela ética protestante calvinista, criou um estilo de 

vida marcado pelo ascetismo, centrado no trabalho sistemático, recusando-se a viver de forma 

dispendiosa, afastando-se do luxo e do gozo de prazeres, notadamente coisas que não os 

identificavam com os valores do céu.
15

 Esse indivíduo moderno era extremamente racional e 

controlado em relação às suas decisões, sobretudo no que se refere ao consumo.  

 

Um indivíduo racional, soberano em suas decisões de compra [...] com 

hábitos e estilos de vida muito estruturados, individualizados, voltados para 

a poupança e para o consumo instrumental. Portanto, o trabalho era realizado 
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como um fim em si mesmo, e não com vistas ao bem-estar e ao gozo de 

excedente.
16

 

  

 O estilo de vida foi sacralizado pelos preceitos religiosos, fortalecendo o surgimento 

de um sujeito religioso que, segundo Weber, impulsionou o sistema de produção e acúmulo 

capitalista. ―Mas, o mais importante, é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria 

finalidade da vida‖.
17

 Toda a postura ascética voltada para o trabalho como realização da vida 

religiosa criou excedentes financeiros que, ao não serem gastos, eram reinvestidos no 

processo produtivo. 

 

Combinando a restrição do consumo com essa liberação da procura da 

riqueza, é óbvio o resultado que daí decorre: a acumulação de capital através 

da compulsão ascética à poupança. As restrições impostas ao uso da riqueza 

adquirida só poderiam levar a seu uso produtivo como investimento de 

capital.
18

 

  

A vida voltada para acúmulo, poupança e retorno do excedente ao processo produtivo 

foi um dos elementos fundamentais na formação do capitalismo moderno. Weber ajuda a 

entender um princípio teórico importante sobre o consumo, quando conclui que a posse dos 

bens e o enriquecimento pessoal identificavam os sujeitos como eleitos divinos, detentores de 

qualidades que os distinguiam dos demais. Os bens são utilizados como símbolo de 

ostentação, pois sua posse sinalizava para obtenção de um status diferenciado na sociedade. 

 Muitos caminharam a partir dessas conclusões clássicas, conceituando os princípios 

que moviam o consumo. Teorias como as do economista Thorstein Veblen,
19

 ressaltando que 

os bens extrapolam seu valor material e servem como instrumento simbólico e de competição 

social, além do sociólogo Georg Simmel, para quem o consumo de moda era instrumento de 

diferenciação e imitação social,
20

 consolidaram um novo olhar sobre a questão do consumo, 

muito mais propenso a se fixar no que não era tão aparente. Consome-se muito mais do que 

necessidades materiais.  

A partir de 1970, as análises sobre o consumo passam a ser voltadas para as 

sociedades ditas mais complexas e contemporâneas, sendo produzidas em um contexto 

econômico no qual prevalecem o mercado capitalista e um universo globalizado. Desse ano é 
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o texto de Jean Baudrillard, A sociedade de Consumo,
21

 em que o autor entende que o 

consumo não é benéfico porque aprofunda uma crise de identidade, além de a destruição ser 

alternativa inerente ao processo produtivo.
22

 Para ele, as pessoas não consomem somente os 

bens, mas os signos que lhes estão atrelados. Na atividade do consumo não acontece apenas a 

troca real do bem, mas a troca socializada dos signos; em outras palavras, a capacidade que os 

bens têm de representar algo na sociedade. Portanto, a diferenciação de classes não está na 

aquisição ou uso de bens, mas na sua representação social.  

Pierre Bourdieu, em seu texto de 1979, A distinção: crítica social do julgamento,
23

 

entende que o consumo funciona como ferramenta de distinção de classes. Para o autor, o 

gosto seria demarcado a partir de posições no campo e a disponibilidade de capitais seria o 

guia no momento das escolhas, definindo os estilos ligados às classes sociais. Os bens 

funcionam como marcadores de classe e indicadores de posições sociais, estabelecendo as 

relações de poder entre elas. O consumo atua alterando simbolicamente as relações de poder 

entre as classes, pois as menos favorecidas tendem a reproduzir o gosto das classes 

dominantes, adquirindo imitações mais baratas, ratificando com isso a presença das elites na 

hierarquização social.    

 Para Bourdieu, o consumo é distintivo e nele as classes menos favorecidas 

reconhecem o gosto das classes dominantes como legítimo e melhor do que o próprio. As 

classes superiores lutam por se distinguir pela posse de bens que lhes reforcem uma posição 

social, sendo essa lógica estimuladora constante da renovação dos estilos de vida. 

 Com perspectiva um tanto quanto crítica com relação a Bourdieu, há um clássico da 

antropologia, datado do mesmo ano de 1979, escrito pela antropóloga Mary Douglas, em 

parceria com o economista Baron Isherwood, intitulado O mundo dos bens: por uma 

antropologia do consumo.
24

 Segundo Douglas e Isherwood, a lógica do consumo não se pauta 

na estratificação social, como afirma Bourdieu, mas serve para comunicação e marcação 

social.
25

 Os bens cumprem o papel de suprir necessidades simbólicas, estabelecendo e 

formando estruturas culturais e fornecendo sentido à vida.  

O consumo é mecanismo de intercâmbio social e cultural, ajudando a comunicar, 

classificar e classificar os sujeitos em sociedade, muito mais do que elementos de luta por 

inclusão. Na base das preocupações de Douglas e Isherwood está a afirmação de que a 
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pobreza é enquadramento sociológico, pois não deve ser entendida como falta de bens 

materiais, mas falta de informação; principalmente informação sobre bens que funcionam 

estabelecendo fronteiras sociais.  

A visão sobre o consumo para esses autores não é tão negativa como em Baudrillard, 

por exemplo, que entende serem os consumidores produtos de um sistema que faz uso de 

forças, como o marketing e a publicidade, para induzir os sujeitos a determinados padrões de 

consumo. Segundo Douglas e Isherwood, apesar de viver sob estruturas sociais 

predeterminadas, os sujeitos podem manipular bens simbólicos a partir de códigos que eles 

mesmos estabelecem.   

Em uma revisão do texto do ano de 1999, Douglas afirma que ―o consumo é o 

processo de transformar mercadorias em bem-estar. Nem os bens, nem os objetos, mas a 

sociedade é o produto. As escolhas de consumo são em relação a quem vai comer em nossa 

casa, quem será excluído, com quem nossas crianças irão brincar, ir à escola, casar‖.
26

  

 Concordando com esses princípios está o texto de Don Slater, intitulado Cultura do 

consumo e modernidade
27

, no qual o autor prefere usar o termo ―cultura do consumo‖ em 

lugar de sociedade de consumo. Criou-se, segundo Slater, uma cultura do consumo a partir do 

excedente, pois nos padrões normais o consumo restringe-se às necessidades básicas de 

sobrevivência. Com a valorização do excedente consome-se ―culturalmente‖, com intenção de 

adquirir os desejos além do necessário.
28

  

Na cultura do consumo a identidade pessoal é construída a partir dos hábitos de 

consumo de cada sociedade. Slater concorda com Baudrillard quando entende esse valor 

cultural como valor de signo, em que o signo é a verdadeira mercadoria; são os bens como 

valor de signo que interferem nos processos econômicos, porém diverge ao se posicionar 

positivamente, enxergando que o consumo ajuda a solucionar a crise de identidade moderna. 

Segundo Slater, o consumo faz com que haja escolhas movidas pelo gosto pessoal na 

aquisição de bens culturais.  

Se na sociedade de consumo entendemos os efeitos do consumo para a vida social, na 

cultura do consumo os efeitos se direcionam aos processos subjetivos dos indivíduos. Ele 

ainda usa o termo ―cultura do consumidor‖, em que as identidades estão atreladas às variáveis 

sociodemográficas e pressupostos de convivência social, definindo um padrão de consumidor 

que inclui função, gênero, nacionalidade, etnia, papel social etc. 
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 Com um título semelhante, a partir da mesma perspectiva de Slater, Mike 

Featherstone, com o livro Cultura de consumo e pós-modernismo
29

 contribui com a teorização 

do consumo, pois entende o processo de consumo como consequência da sociedade chamada 

por ele de pós-moderna. Featherstone acrescenta na discussão sobre o consumo a noção de 

estilo de vida. Pelo consumo as pessoas definem uma consciência estilizada da vida, 

reforçando sua individualidade.
30

 Então, os bens são canais de afirmação das escolhas de vida; 

em outras palavras, do estilo de vida. 

 A multiplicidade de escolhas disponíveis no mercado leva a um igualmente diverso 

número de estilos que se reinventam sem vínculos com princípios passados, o que conduz à 

desestabilização do processo de autonomia individual. A multiplicidade de escolhas 

disponíveis não pressupõe a mesma multiplicidade de consumidores, haja vista a diferença de 

oportunidades de consumo dentro do campo. O autor entende, como Bourdieu, que os 

produtos funcionam demarcando posições de classe, e denunciam disputas de poder no âmbito 

do campo social.
31

 Na verdade, o consumo de alguns indica a superioridade com relação a 

outros, produzindo distinção entre as classes. 

 As pessoas consomem e por esse ato adotam um estilo de vida que comunica dentro 

do campo as características de sua individualidade. A lógica da cultura de consumo pela 

renovação incentiva a mesma renovação constante dos estilos de vida. Featherstone demarca 

um campo de discussão interessante quando estabelece a relação entre o consumo e a 

dimensão religiosa. Para ele, ―o consumismo continua a sustentar uma dimensão religiosa, 

uma vez que na cultura de consumo o sagrado é capaz de se manter fora da religião 

organizada‖,
32

 dando a entender que na cultura pós-moderna, apesar do eclipse das religiões 

tradicionais, as formas de demarcação entre sagrado e profano continuam a ser conceituados 

pelos indivíduos.  

 Na leitura de Featherstone, ―qualquer coisa pode se tornar sagrada‖;
33

 utiliza o 

conceito da ―efervescência coletiva‖ de Durkheim, em que os sujeitos, em diferentes 

momentos e lugares, se relacionam de forma distinta com o sagrado, dando dinâmica nova a 

antigas ideias sobre as formas de se constituir as possibilidades religiosas. O consumo embute 

uma dimensão sacralizada, pois o sagrado pode se manifestar por meio de experiências outras, 

em que o desejo e as subjetividades seriam entendidos sob a dimensão do sagrado.  
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Segundo o autor, olhar para o consumo somente do ponto de vista econômico é limitá-

lo; é preciso ―reconhecer que, embora o consumismo resulte numa inflação da quantidade de 

bens em circulação, isso não resulta num eclipse geral do sagrado, algo que fica evidente se 

focalizarmos os simbolismos que os bens possuem na prática‖.
34

 Se qualquer coisa pode se 

tornar sagrada, diz ele, ―por que não também os bens ‗profanos‘ do capitalismo?‖
35

  

Colin Campbell, no texto A ética romântica e o espírito do consumismo moderno,
36

 

faz alusão, já no título, ao texto de Max Weber, e é outro crítico da teoria da distinção social e 

da perspectiva negativa do consumo. Para ele, a moderna sociedade de consumo está 

associada a valores de liberdade, razão e progresso.  

Na verdade, a lógica que move o consumo é o hedonismo, definido pelo autor como 

―hedonismo moderno‖. Essa definição entende o hedonismo diferentemente da visão 

tradicional, da busca pelo prazer dos sentidos, mas uma nova possibilidade de realização, não 

movida pelos sentidos, mas pela imaginação. O consumo conduz à satisfação não pela 

aquisição do bem em si, mas pela aquisição do símbolo que a ele está atrelado, realizado pela 

imaginação. Campbell usa a imaginação principalmente pelo seu caráter ilimitado, o que 

justificaria a constante renovação das necessidades de consumo, produzindo o que 

conhecemos como consumismo. Segundo ele, consumismo é uma prática individualizada de 

realização de desejos imagéticos.
37

 

 Como vimos até aqui, os autores se distinguem em pressupostos dualistas na 

elaboração das teorias. A grande maioria opta por olhar as mercadorias pelo seu valor de 

troca, como definido por Marx, em detrimento de considerá-las pelo valor de uso. Mesmo 

entre os que valorizam a capacidade dos bens como mediadores simbólicos na sociedade, 

existem aqueles que encaram o processo de consumo pelo seu aspecto negativo, como 

Bourdieu e Baudrillard, diferindo dos que enfatizam fatores positivos no ato de consumir, 

como Douglas e Isherwood, Slater e Campbell.  

Depois de observar os distintos olhares que as teorias lançaram sobre a prática do 

consumo, gostaríamos de analisar como se deram as influências dessas teorias sobre a 

sociedade moderna, a fim de compreender melhor o termo ―sociedade de consumo‖. 
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1.1.2 – Influências sociais do consumo 

 

Além do conceito de consumo, entendemos que ―sociedade de consumo‖ deve ao 

modo de produção capitalista sua razão de ser. Alguns autores entendem que a sociedade de 

consumo se estruturou a partir do século 18, com o advento da revolução industrial e a 

produção de bens em escala industrial, tendo como consequência a consolidação da burguesia 

como representação social ascendente.
38

 Sob o reflexo da revolução francesa, a burguesia 

idealiza os avanços do mundo da razão iluminista, razão que sinaliza para os interesses de 

massas.  

Entretanto, é importante lembrar que Karl Marx entendia que o capitalismo era uma 

realidade social já no século 16, inclusive afirmava que existiam anteriormente movimentos 

que denunciavam a formação do capitalismo. Mas no século 16 há o início da era capitalista.
39

 

É possível afirmar que apesar do forte impulso que recebeu com a revolução industrial, a 

revolução francesa e o iluminismo, a sociedade de consumo como consequência da forma de 

organização capitalista seria idealizada em períodos anteriores ao século 18.  

Talvez não devamos aqui entender que a organização social se dava de forma acabada 

e massificada nesse período, haja vista que o acesso aos bens e às novidades era possível 

somente a uma pequena classe de ―nobres, composta pelo alto clero e fidalgos reais, e à 

ascendente burguesia renascentista‖,
40

 porém era seu princípio. 

 A mesma opinião tem Renato Ortiz,
41

 quando, ao analisar em período posterior a esse, 

a sociedade francesa da segunda metade do século 19, período de grande ebulição 

desenvolvimentista conhecido como Belle Époque, e que trouxe enormes transformações nas 

estruturas econômicas e sociais a ponto de o autor afirmar que entenderíamos a existência de 

―dois séculos 19‖, conclui que os avanços oriundos das maravilhas da técnica não estavam 

disponíveis a todos. ―[...] a sociedade francesa, na virada do século, aciona um sistema de 

produção de bens materiais sem precedentes, mas ele não se constitui globalmente como uma 

sociedade de consumo. Dele são excluídos segmentos importantes da população‖.
42
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Ortiz, ao privilegiar em sua análise as mudanças relativas à cultura de mercado, aos 

hábitos de consumo e mecanismos de racionalização da sociedade, observa que apesar da 

efervescência das novidades,  

 

As antigas formas de solidariedade tinham no entanto ruído, e a religião não 

mais possuía a força de aproximar os homens. Por isso, essa sociedade 

doente (com suas anomias que começavam a extrapolar as taxas normais de 

tolerância – suicídios, crimes, divórcios) só poderia se reencontrar se uma 

nova moralidade florescesse.  

  

O florescimento se deu com o apego aos valores de uma nação mais moderna, com o 

consequente desenvolvimento de uma cultura voltada para os valores de mercado, de 

consumo, e entregues ao glamour das luzes da razão. Aos poucos são construídas as bases de 

uma cultura de massas e das teorias que embasam o fenômeno da multidão.  

Ortiz destaca algumas teorias, como a que sustenta que ―a multidão emerge quando as 

fronteiras territoriais se dissolvem. O significado da rebelião das massas é justamente o de 

ocupação, pelas camadas subalternas, dos lugares tradicionalmente preenchidos por uma elite 

cultural e política‖.
43

 Nesse contexto fica cada vez mais nítida a distinção entre as esferas de 

uma cultura erudita, em que a produção tem como alvo um público seleto, voltado aos ―seus 

pares‖; e outra popular, voltada para o mercado, o mais amplo possível, definida pela 

―indústria cultural‖.
44

  

Fruto da cultura de mercado surge a publicidade como mola propulsora do sistema. 

Ortiz afirma que o aumento de impostos sobre os jornais ocasiona a necessidade de se buscar 

outras maneiras para se cobrir despesas, de onde surgem a publicidade e a utilização de 

anúncios como solução do problema.
45

 

Ainda como símbolo da cultura dualista e distinta destaca-se a importância dada ao 

luxo e ao consumo, pois os mesmos se tornam instrumentos de distinção social. Os sujeitos 

usam esses elementos para representar seu papel social. ―Esta necessidade de se representar 

um papel faz com que o luxo assuma uma função de consumo de prestígio‖.
46

 O luxo como 

representação social deu razão à valorização do consumo na sociedade moderna e faz 

compreender o desenvolvimento da sociedade de consumo, pois, apesar de em um primeiro 

momento se restringir a uma elite abastada, aos poucos toma abrangência que tem como alvo 

as grandes massas.  
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O estímulo e a necessidade da civilização moderna da comercialização de grandes 

volumes de mercadorias levaram à valorização do supérfluo como essencial para a vida 

moderna. 

 

Na simplicidade da vida, as necessidades seriam limitadas; mas numa 

sociedade estragada pela doçura da civilização, a paixão pelo supérfluo 

substitui o sofrimento das privações individuais. O inútil tornou-se um 

elemento indispensável.
47

 

 

Ortiz afirma ainda que ―o gosto passageiro, em contraposição à durabilidade da 

tradição e dos objetos, é dessa forma exaltado enquanto símbolo da modernidade‖.
48

 Todo o 

novo aprendizado socialmente construído dos hábitos de consumo contrapunha uma antiga 

lógica burguesa sobre seu padrão de vida. 

 

O burguês era um homem acomodado, de hábitos razoáveis e ordeiros; 

contentava-se com sua mulher, ou quase isso; bebia e comia na medida de 

sua sede e de sua fome. Deixava aos cortesãos as nobres virtudes da vida 

depravada. A fim de desempenhar sua dupla função social de não produtor e 

superconsumidor, o burguês teve não apenas de violentar seus modestos 

gostos, perder seus hábitos laboriosos de há mais de dois séculos e entregar-

se ao luxo desenfreado. Os capitalistas se encontrariam assim em 

contradição com os preceitos que os guiaram tradicionalmente. Eles teriam 

abandonado os princípios de austeridade para se dedicar à improdutividade, 

ao sobreconsumo, ao luxo desenfreado.
49

 

 

Nitidamente o novo estilo de vida objetivava um problema enfrentado no período: 

escoar os excedentes de mercadoria existentes. Paul Lafargue conclui que ―o grande problema 

da produção capitalista já não consiste em encontrar produtores e decuplicar suas forças, mas 

em descobrir consumidores, em excitar seus apetites e criar-lhes necessidades fictícias‖.
50

 

O processo desenvolvimentista do capital do século 19 ficou conhecido como 

capitalismo de produção, e tinha como lógica consumir somente o necessário para se ter uma 

vida equilibrada. A opção de privilegiar a produção em detrimento do consumo, com o passar 

dos anos gerou um acúmulo de capital e bens produzidos sem consumidores disponíveis para 

adquiri-los. A partir de então, percebeu-se que era essencial desenvolver um mercado 

consumidor para escoar as grandes quantidades de produção. ―A produção maciça de 
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mercadorias em abundância sempre crescente requeria, agora, um mercado também maciço 

para absorvê-las, sob risco de um colapso geral do sistema‖.
51

  

Nessa conjuntura começam a ser pensadas técnicas de incentivo ao consumo, 

evidentemente um sistema que incentivasse o consumo de bens não de subsistência, mas os 

que eram ―além do necessário‖.
52

 Estavam criadas as bases para o desenvolvimento de uma 

nova cultura de consumo, ou  do que chamamos de capitalismo de consumo. Marcondes Filho 

lembra que se cria a exigência de: 

 

Educarem-se as massas, na cultura de consumo, criando nelas o desejo de 

melhores coisas, mesmo quando elas não queiram ou não podiam mais 

comprar. Para tal, a necessidade de se criarem mecanismos extra-

econômicos fez-se urgente, surgindo assim a indústria do desejo abstrato: 

uma unidade de produção preocupada em mexer com elementos guardados 

no psiquismo dos indivíduos, acomodados desde a remota infância, cheia de 

recordações afetivamente carregadas, para, a partir disso, desencadear nos 

consumidores desejos inconscientes e imperiosos por rádios, televisores, 

automóveis, roupas etc.
53

 

 

Talvez no século 19 não seja possível afirmar que o desenvolvimento se deu 

massivamente, o que ocorrerá no decorrer do século 20, mas nessa perspectiva se constrói o 

conceito contemporâneo, ainda que simplificadamente, de sociedade de consumo. A 

necessidade de escoar os volumes de produtos que o sistema capitalista produzia fez com que 

se criasse na consciência das populações a noção de que o consumo seria a máxima de 

pertença à sociedade moderna.  

Toda a estrutura permite atrelar o consumo aos processos de desenvolvimentos sociais, 

pois fará com que os organismos de controle sociais usem mecanismos para controlar 

igualmente os hábitos de consumo. Jean Baudrillard afirma: 

 

As escolhas não se fazem à sorte, mas são socialmente controladas, 

refletindo o modelo cultural em cujo seio se efetuam. Os bens não se 

produzem nem se consomem indiferentemente; devem ter qualquer 

significado em relação a determinado sistema de valores.
54
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 A produção e o consumo nesse caso são voltados para o fortalecimento de um sistema 

de valores sociais, no qual os sujeitos consomem a adesão a esses valores. 

 

A escolha fundamental, inconsciente e automática do consumidor, é aceitar o 

estilo de vida de determinada sociedade particular (portanto, deixa de ser 

escolha!), acabando por ser desmentida a teoria da autonomia e da soberania 

do consumidor.
55

 

 

Obviamente o princípio de construção de preceitos, valores e aptidões essenciais 

para o funcionamento da lógica de consumo da sociedade moderna influenciará as práticas 

religiosas. As religiões refletem em sua rotina as mesmas lógicas sociais de consumo, 

simplesmente porque fazem parte do conjunto da sociedade. O consumo controlado e 

direcionado e a educação das populações ao desejo de consumir bens além do indispensável 

exercerão influência sobre os fiéis religiosos, produzindo na realidade eclesial padrões e 

formas de relacionamento com o sagrado.  

A possibilidade de entender o processo de construção dos hábitos segundo a 

exigência da estrutura social encontra sustentação em Norbert Elias.
56

 O autor busca no 

processo civilizador a origem das transformações do comportamento humano, e analisa a 

literatura a partir da Idade Média, sobre os hábitos à mesa e conclui que elas 

 

Mostram-nos com exatidão o que estamos procurando – isto é, o padrão de 

hábitos e comportamento a que a sociedade, em uma dada época, procurou 

acostumar o indivíduo. Esses poemas e tratados são em si mesmos 

instrumentos diretos de condicionamento ou modelação, de adaptação do 

indivíduo a esses modos de comportamento que a estrutura e situação da 

sociedade onde vivem tornam necessários.
57

 

 

São formas de comportamento difundidas e sustentadas por instituições, como a 

igreja. ―A civilidade ganha um novo alicerce religioso e cristão. A igreja revela-se como 

tantas vezes ocorreu, um dos mais importantes órgãos da difusão de estilos de 

comportamento pelos extratos mais baixos‖.
58

  

Se anteriormente outros elementos constituíam a diferenciação social, a partir de 

determinada época, principalmente final do século 18, o dinheiro assume papel 

preponderante nessa função, modelando hábitos, papéis sociais e consequentemente o 
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consumo. Na base das afirmações de Elias está a tese de que os hábitos e comportamentos 

humanos não são adquiridos naturalmente pela pessoa, mas que somos socialmente 

condicionados a agir de maneiras distintas. O consumo funciona dentro do mesmo princípio.   

 Elias lembra o princípio dialético de Peter Berger. O autor afirma que a religião atua 

como formadora de valores sociais, que interiorizados pelos sujeitos retornam 

objetivamente na formação dos princípios religiosos. Os mesmos princípios regulam os 

comportamentos dos sujeitos religiosos.
59

 O que colabora para entender que os valores 

básicos religiosos sempre refletem a perspectiva e o posicionamento dos adeptos.  

No caso do pentecostalismo os anseios das massas seduzidas pelos apelos do 

consumo e necessidade de resposta ao sofrimento induzem as instituições a repensar o 

doutrinamento para manutenção de seu status como detentora do capital simbólico 

representado pelo pentecostalismo, reestruturando a partir daí a mensagem e os hábitos 

eclesiais da instituição.  

A modernidade é um complexo sistema de valores, e compreendê-los se torna 

fundamental para a estruturação do que aqui se propõe. Todo o processo de constituição de 

valores e formação do consumismo moderno foi elaborado a partir do pano de fundo 

oferecido pela evolução da modernidade. Na perspectiva da religião verifica-se como traço 

marcante da modernidade o processo de racionalização e desencantamento do mundo, além 

da transferência da esfera pública para os domínios do indivíduo as decisões sobre as 

escolhas da vida religiosa.  

O consumo, inclusive o religioso, como praticado atualmente, reflete as influências 

desses traços, executado sob uma perspectiva individual, racional e desinstitucionalizada. 

Considerando essa aproximação com a modernidade, é essencial refletir quais 

características são assumidas pela modernidade, e o que melhor a define atualmente, para 

entender as influências percebidas entre religião e consumo.   

Para isso, será analisada uma vertente importante na relação produzida a partir da 

sociedade de consumo, que é a possibilidade do consumo na construção das subjetividades 

modernas. 
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1.1.3 Consumo e produção da subjetividade moderna 

 

Um dos temas centrais para a discussão do consumo nas sociedades modernas ocorre 

quando ele é encarado como produtor de subjetividades. Na verdade, ao se estudar o 

dualismo na produção de conhecimento sobre o consumo, devemos dividi-lo em dois 

campos opostos. De um lado, analisar o consumo como mecanismo simbólico de distinção e 

diferenciação social; de outro, enxergá-lo como expressão de subjetividades, personalidades 

e identidades.  

Como analisado anteriormente, os estudos em ciências sociais atrelam ao ato do 

consumo os processos de produção de significados. O consumo deixa de ser atividade 

econômica e se transforma em atividade de produção de estruturas simbólicas.
60

 É possível 

compreender melhor a segunda possibilidade por meio de dois autores: Zygmunt Bauman e 

Gilles Lipovetsky, escolha que se deu em função de trilharem um caminho que acrescenta 

diferenciais às análises até aqui acompanhadas, o que é um complemento ao explicitado.  

Bauman pensa o consumo pelo viés negativo. Em seu texto Vida para consumo: a 

transformação das pessoas em mercadoria,
61

 parte da teoria sobre a fetichização da 

mercadoria para construir seu conceito de ―fetichização da subjetividade‖. Entende que no 

ato de adquirir bens simbólicos para estabelecer pertença na sociedade moderna, o sujeito é 

movido por uma realidade que sempre lhe exige inovação, transformando-o em mercadoria 

adequada ao mercado de consumo. Bauman afirma que os sujeitos se tornam mercadorias 

quando participam do sistema de consumo moderno.  

O ato do consumo de bens simbólicos, materiais ou culturais, modela os sujeitos a se 

apresentarem em padrões adequados ao sistema, tornando-se eles próprios mercadorias 

sempre disponíveis para atender às demandas do mercado. Essa sociedade é denominada por 

Bauman como ―sociedade dos consumidores‖: 

 

Na sociedade dos consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 

primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua 

subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 

capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável (...) A 

característica mais proeminente da sociedade dos consumidores – ainda 
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que cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos 

consumidores em mercadorias (...)
62

 

 

Esse é o ambiente no qual se formam os conceitos relativos aos indivíduos. Segundo 

Bauman, o consumismo é atributo de responsabilidade única dos indivíduos.  

 

Os serviços oferecidos pelo mercado que podem ser necessários para 

permitir que os desempenhos individuais tenham curso com fluidez, 

também se destinam a ser a preocupação do consumidor individual: uma 

tarefa que deve ser empreendida individualmente e resolvida com a ajuda 

de habilidades e padrões de ação de consumo individualmente obtidos.
63 

  

A responsabilidade recai sobre os indivíduos, e a eficácia de sua vida deve-se 

unicamente à qualidade das escolhas, feitas dentre uma infinidade de opções à sua frente.
64

  

 

Você pode escolher seu visual. Escolher em si – optar por algum visual – 

não é a questão, uma vez que é isso que você deve fazer, só podendo desistir 

ou evitar fazê-lo sob o risco de exclusão. Você também não é livre para 

influenciar o conjunto de opções disponível para escolha: não há outras 

alternativas possíveis, pois todas as possibilidades realistas e aconselháveis 

já foram pré-selecionadas, pré-certificadas e prescritas. (...) a escolha pode 

ser sua, mas lembre-se de que fazer uma escolha é obrigatório.
65

  

 

Apesar de nos encontrarmos em uma realidade na qual a individualidade é valorizada, 

e as relações de consumo ajudam a construir identidades, a subjetividade é descaracterizada 

quando o indivíduo se torna mero produto disponível no mercado. A proposta de autonomia e 

liberdade quanto à definição das subjetividades não é genuína; na verdade esconde, embaça 

ou, como o próprio autor afirma, disfarça e encoberta a realidade - não há diferenças entre 

sujeitos e mercadorias. Bauman classifica essa realidade pouco nítida de ―fetichismo da 

subjetividade‖. 

No texto é possível entender que, como sinal da evolução das teorias vistas neste texto, 

encontramo-nos em um momento no qual o consumismo se tornou a ―pedra angular‖ das 

relações humanas, o que o sustenta e oferece as bases sobre as quais é edificada a vida 

humana na contemporaneidade. Bauman ressalta que durante o século 19 o sistema capitalista 

se organizava em função da produção, atuando com princípios ―sólidos‖ e duradouros, 

imbuídos de intenções de estabilidade e acúmulo de capitais. Em contrapartida, com a 
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evolução da modernidade, assistimos, no século 20, a esses princípios sólidos ―liquefeitos‖, a 

centralidade da produção substituída pelo consumo. O texto de Bauman se pauta por decifrar 

o processo de mudança: como se deu a transformação da já moderna ―sociedade dos 

produtores‖ para a mais contemporânea ―sociedade dos consumidores‖.
66

 

Atualmente, o que era atividade quase banal – consumir mercadorias diariamente 

como parte de nossa necessidade de sobrevivência – se transforma na compulsão do 

consumismo, atividade em que o ciclo do consumo se realiza em si mesmo. Mais do que isso, 

para Bauman consumismo é: 

 

Um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e 

anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, neutros quanto 

ao regime, transformando-os na principal força propulsora e operativa da 

sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a 

estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, 

desempenhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de 

autoidentificação individual e de grupo, assim como na seleção e execução 

de políticas de vida individuais.
67

 

  

A abrangência do conceito remonta ao já visto sobre as teorias antigas, oferecendo 

visão ampla, capacitando a afirmar que com o passar dos anos a dinâmica do consumo 

implicou, como consequência, o consumismo, a nova maneira de os sujeitos se relacionarem 

com a vida. O consumismo não é simplesmente nova etapa do consumo, ou nova maneira de 

se apresentar na sociedade, pois se mostra atualmente como o acúmulo de todas as funções e 

possibilidades do consumo, o que se observou até aqui.  

Bauman oferece a possibilidade de compreender que as relações consumistas 

contemporâneas acumularam as teorias de Jean Baudrillard sobre o consumo dos signos 

atrelados aos bens; a teoria de Pierre Bourdieu sobre a distinção social buscada por meio do 

ato de consumo; e a função que os bens têm para comunicar e marcar socialmente os 

indivíduos, de Douglas e Isherwood; e ainda a teoria de Don Slater sobre a tendência de se 

consumir culturalmente como ferramenta de formação de identidades individuais e de grupo; 

ou mesmo como forma de satisfação hedonista dos desejos dos indivíduos, defendida por 

Colin Campbell; e a valorização do individualismo de Lipovetsky. Tudo importa. Ou seja, o 

consumismo é a exacerbação de todos os processos de consumo, sua teoria mais recente, seu 

pico culminante.  

 Pelo consumismo os sujeitos se expressam e buscam estabelecer relações recíprocas. 
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Bauman lembra que o consumismo é ―atributo da sociedade‖, que usa a capacidade individual 

de ―querer, desejar, almejar‖ como forma de se revestir desse atributo.
68

 O consumismo 

determinou o estilo de vida preponderante na sociedade do século 21, sendo questão difícil 

conceber atualmente a vida em sociedade sem participar da teia de relações da qual faz parte o 

consumismo. Aparentemente, sem ele deixa-se de ser sujeito. 

Bauman insiste que a estrutura da sociedade dos consumidores não é fonte de 

felicidade, mas causadora de crise de identidade. A busca a partir dos excessos do consumo, 

da satisfação de desejos sempre renováveis, será gestora de situações de insatisfação e 

insegurança. As sociedades modernas, ao vender o projeto de liberdade individual como 

máxima de vida, obrigam os indivíduos a conviver com a insegurança. Segundo o autor, ―os 

bens trocados no curso da individualização eram a segurança e a liberdade: a liberdade era 

oferecida em troca da segurança‖.
69

 

Gilles Lipovetsky igualmente trabalha com a questão do consumo como gestor de 

subjetividades, tendendo às identidades individualizadas,
70

 ao analisar os processos de 

constituição e desenvolvimento da moda. Afirma que a moda ―não pode ser identificada à 

simples manifestação das paixões vaidosas e distintivas; ela se torna uma instituição 

excepcional, altamente problemática, uma realidade sócio-histórica característica do 

Ocidente e da própria modernidade‖.
71

  

Lipovetsky entende de forma distinta a possibilidade de encarar as teorias sobre o 

consumo, pois, segundo ele, os autores estão propensos à influência marxista, valorizando, 

entre outros, o esquema da distinção de classes. Segundo o autor, essa chave de leitura não é 

suficiente para todos os aspectos da formação das estruturas modernas, como a moda, por 

exemplo.  

Ao analisar como aconteceram nos diversos períodos históricos a utilização e o 

desenvolvimento da moda, concluiu que inicialmente era pensada a partir do vestuário, mas 

se expandiu e hoje é   como um padrão ou um sistema de valores que influenciam 

intensamente os processos de formação do meio social.  

Para o autor, termos como ―forma moda‖, ―sistema moda‖ ou ―era da moda‖ revelam 

a importância que a moda assumiu, tornando-se não somente ―um enfeite estético, um 
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acessório decorativo da vida coletiva; é sua pedra angular‖.
72

 Em seu desenvolvimento a 

moda funciona como sistema de pressão social, em que determinados estilos são 

praticamente obrigados a determinados grupos sociais.  

Como centro da preocupação de Lipovetsky está sua contribuição às teorias de 

consumo, pois, diferentemente do que aparenta a moda, não é apenas instrumento de 

distinção social, mas se tornou ferramenta de afirmação da individualidade moderna, em 

que o ―novo‖ passa a ser símbolo da afirmação do presente em detrimento de um passado 

ligado a uma tradição desestimulante. ―A moda está fundada historicamente no valor e na 

reivindicação da individualidade, na legitimidade da singularidade pessoal‖.
73

 ―A 

legitimidade da renovação e do presente social combinou-se com o advento da lógica 

individualista-estética como lógica da diferença e da autonomia‖.
74

  

Ocorre uma espécie de ―sacralização das pessoas‖, sendo a sedução a ferramenta 

primordial. ―A sedução opera pela embriaguez da mudança, pela multiplicação dos 

protótipos e pela possibilidade da escolha individual. Liberdade de escolha‖.
75

 As pessoas 

não estão seriamente preocupadas em se distinguir socialmente, mas em se afirmar 

individualmente, buscando sempre  

 

Valorizar a si mesmo, agradar, surpreender, perturbar, parecer jovem (...) 

onde o culto da juventude e o culto do corpo caminham juntos, exigem o 

mesmo olhar constante sobre si mesmo, a mesma autovigilância narcísica, 

a mesma coação de informação e de adaptação às novidades.
76

 

 

Na conceituação da sociedade de consumo, Lipovetsky entende que é a 

―generalização do processo de moda que a define propriamente. A sociedade centrada na 

expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de 

massa sob a lei da obsolescência, da sedução e da diversificação‖.
77

 A partir da década de 

1920 a produção de massa começou, expandindo-se em maior escala depois da Segunda 

Guerra Mundial, quando se evidenciou a preocupação com o visual elegante e sedutor  

Lipovetsky questiona a conceitualização, como a de Baudrillard, para quem a noção 

de consumo se baseia somente na ―lógica social e não como manipulação das consciências‖. 

Apesar de reconhecer os avanços do conceito que busca ―desmistificar a ideologia do 
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consumo como comportamento utilitarista de um sujeito individual‖, tem em sua essência a 

mesma lógica da distinção social. Nessa perspectiva, os objetos e seus valores de troca 

assumem a dimensão de signos, em função da posição social que eles conferem. O autor 

questiona essa perspectiva em favor de uma leitura individualista. 

 

O que se busca, através dos objetos, é menos uma legitimidade e uma 

diferença social do que uma satisfação privada cada vez mais indiferente 

aos julgamentos dos outros. O consumo, no essencial, não é mais uma 

atividade regrada pela busca do reconhecimento social; manifesta-se, isto 

sim, em vista do bem-estar, da funcionalidade, do prazer para si mesmo. O 

consumo maciçamente deixou de ser uma lógica do tributo estatutário, 

passando para a ordem do utilitarismo e do privatismo individualista.
78

  

 

Em essência, consumimos cada vez mais para a nossa a própria satisfação do que 

para nos afirmarmos socialmente. Daí a moderna embriaguez por toda forma de prazer, pela 

alegria de consumir no self-service e pela sede das novidades que nos são oferecidas em 

ciclos cada vez mais curtos. 

 

Consumimos, através dos objetos e das marcas, dinamismo, elegância, 

poder, renovação de hábitos, virilidade, feminilidade, idade, refinamento, 

segurança, naturalidade, umas tantas imagens que influem em nossas 

escolhas e que seria simplista reduzir só aos fenômenos de vinculação 

social quando precisamente os gostos não cessam de individualizar-se.
79

 

 

 Buscamos individualmente o conforto, qualidade estética, a escolha individual, a 

novidade, como finalidades que nos definem. Essa ―pequena aventura do Eu‖ encontra nas 

formas democráticas das sociedades modernas o referencial teórico de sua existência, o que 

pode ser chamado de ―individualismo democrático‖. Aspiramos pela liberdade de viver o 

presente livres das injunções opressoras do passado e da tradição. Encanta-nos o novo, pois 

a partir dele nos sentimos proprietários da liberdade pessoal. 

Segundo o autor, como suporte dessa busca está a publicidade. Capaz de traduzir os 

anseios individuais, vende emoções e sensações de liberdade. Ela está menos preocupada 

em evidenciar as qualidades dos produtos do que produzir sensações e emoções que fazem 

rir, chorar, aferir ganhos existenciais etc.  

Do mesmo modo, a publicidade é instrumento de adaptação das necessidades 

individuais às ofertas disponíveis no mercado, eliminando as surpresas e condicionando o 

gosto dos cidadãos-consumidores aos padrões do mercado. Lipovetsky, diferentemente de 
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Baudrillard, não analisa a publicidade como capaz de embutir no indivíduo valores mais 

densos, nem de impedir a reflexão, pois ―os efeitos são epidérmicos‖. Ela está sob o 

domínio do tempo efêmero da moda e não tem como impedir a conceituação intelectual dos 

sujeitos. A ela foi destinada a missão de redefinir os estilos de vida, ensinando a 

―desqualificar a poupança‖ em favor do dispêndio e do prazer imediato.
80

  

Diante do processo de massificação, a tendência é consumir por meio da mídia o que a 

vida real nos nega. A informação é igualmente massificada e em abundância, desejando 

estreitar espaços, fazer com que os indivíduos reflitam sobre si mesmos, sendo as exigências 

individuais o maior foco das preocupações. A mídia forma e informa, chegando, ―em muitos 

domínios, a substituir a igreja, a escola, a família, os partidos, os sindicatos, como instância 

de socialização e de transmissão de saber‖.
81

  

Segundo Lipovetsky, o excesso de informação nos torna menos rígidos e abertos a 

novidades e mudanças, criando, porém, sensação de debilidade em nossas convicções, pois 

―fragmenta e superficializa o saber; contudo, torna público, na escala da história das 

democracias, globalmente mais aberto em relação ao mundo, mais crítico, menos 

conformista‖.
82

  

 Lipovetsky assume a postura otimista em relação às novas formas de entender o 

consumo influenciando os processos de construções sociais, segundo ele mais ―leves‖, não 

perdendo, entretanto, as ―finalidades superiores‖. No reino dos indivíduos não existem 

lugares para as grandes mobilizações, mas o espaço é aberto para o empreendimento 

individual, esse sim vendido como símbolo de ascensão social. As performances são  

individuais.  

Quando Lipovetsky tende a conceituaar o processo de construção do individualismo 

atrelado ao consumismo, reaproxima as mercadorias do seu valor de uso, diferentemente dos 

demais autores aqui comentados. A sociedade de consumo vista pela ótica dos bens e seu 

valor de uso estabelece diretamente relação com a satisfação de desejos individuais e 

consequentemente fortalece o individualismo.
83

 Ele afirma: 

 

Das coisas esperamos menos que nos classifiquem em relação aos outros e 

mais que nos permitam ser mais independentes e mais móveis, sentir 

sensações, viver experiências, melhorar nossa qualidade de vida, conservar 

juventude e saúde. Naturalmente as satisfações sociais diferenciais 
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permanecem, mas quase já não são mais que uma motivação entre muitas 

outras, em um conjunto dominado pela busca das felicidades privadas. O 

consumo para si suplantou o consumo para o outro, em sintonia com o 

irreversível movimento de individualização das expectativas, dos gostos e 

dos comportamentos.
84

 

 

O autor credita aos processos de consumo contemporâneos o auxílio na construção das 

subjetividades, fortalecendo a autonomia dos indivíduos conscientes de suas opções de 

consumo. Os indivíduos diante da multiplicidade de opções escolhem de forma ―voluntária e 

reflexiva‖ os códigos simbólicos atrelados aos bens, formando com isso a estrutura subjetiva 

que define sua identidade individual. O consumo ocorre em um ambiente no qual a escolha é 

própria e consciente, e não padronizada e massificada como entendido até então.   

Lipovetsky acrescenta, ajudando a construção da lógica que move as relações na 

sociedade de consumo contemporânea. Para ele, o individualismo é fundamental para a 

compreensão dos processos de consumo. Se o individualismo ocidental se estruturou a partir 

do século 16, com a reforma protestante, e ganhou fôlego com a revolução francesa e o 

iluminismo, perdeu vigor com os processos de massificação e da indústria cultural. A partir da 

segunda metade do século 20, o indivíduo reencontra seu lugar de destaque nas estruturas 

sociais; ao que parece, o consumo é o meio escolhido para a reafirmação.  

O cenário contemporâneo propõe uma multiplicidade de ofertas aos indivíduos, que 

obriga o consumidor a continuamente redefinir sua identidade. O mundo, plural e 

diferenciado, auxilia a formação de uma subjetividade igualmente plural, de identidades 

múltiplas, adequadas ao momento em que cada indivíduo se encontra. Como consequência 

dessa multiplicidade de estilos encontra-se, de igual modo, a multiplicação dos padrões de 

identidade:  

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‗eu‘ coerente (...) À 

medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, como confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 

nos identificar – ao menos temporariamente.
85

  

 

Realidade que é consequência da sociedade moderna, ou ainda, em período recente 

(segunda metade do século 20), como alguns autores preferem denominar de modernidade 

tardia. São sociedades caracterizadas pela ―diferença‖, pois ―elas são atravessadas por 
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diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

‗posições do sujeito‘ – isto é, identidades – para os indivíduos.
86

 Segundo Stuart Hall, a 

diversidade de identidades fortalece a tendência das identidades individuais, pois nenhuma 

noção de identidade coletiva consegue abarcar todas as diferenças de identidades, criando um 

padrão uniforme capaz de satisfazer essa multiplicidade.
87

 

Quando observamos as distintas teorias sobre o consumo e as maneiras como os 

autores delas se aproximam, concluímos que tendem a se distinguir, construindo olhares que 

se contrapõem. Talvez devêssemos pensar sobre uma perspectiva de complementaridade. 

Uma teoria não anula a outra, mas cria a oportunidade de olhar de forma abrangente a questão 

do consumo.  

Pode-se afirmar, dizendo de outra maneira, que a aquisição de bens serve a alguns 

quesitos individualizantes de satisfação de desejos, como em Lipovetsky. Entretanto, não 

anula o papel dos bens como canais de afirmação de posições sociais. Na base da construção 

da subjetividade está ainda o princípio de objetivar a participação dos sujeitos em sociedade. 

Talvez os indivíduos e as sociedades sejam revestidos de maior complexidade. Buscamos 

individualmente a satisfação de desejos que vão além do material, mas que da mesma forma 

indicam insaciavelmente além de sentimentos de pertença social, fortalecendo trações de um 

individualismo estruturante. 

Contextualizadamente seria preciso analisar se realmente as escolhas representam 

aspectos positivos para o conjunto da sociedade, teoria defendida por Lipovestsky; ou ainda 

se de fato vive-se um processo de autonomia verdadeira. Ao que nos parece, vive-se mais 

próximo daquilo que Bauman mostrou, convivendo com situações de inseguranças e 

insatisfações sempre renovadas.  

A autonomia diante das múltiplas escolhas oferecidas pelo mercado parece igualmente 

questionável, pois nos encontramos próximos de uma ―pseudoindividualidade‖,
88

 o que no 

fundo encobre as reais intenções do projeto de autonomia moderno. O próprio Lipovetsky 

admite de forma perturbadora que na prática vivemos um contexto de mundo que poderia ser 

chamado de instável. ―O número de suicídios e de tentativas de suicídio é alarmante‖,
89

 e 

sentimos dificuldades prementes de comunicarmos e estabelecer relacionamentos que têm 

sentido. Constata ainda que ―o progresso das luzes e o da felicidade não anda no mesmo 
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passo; a euforia da moda (e do consumo) tem como complemento o abandono, a depressão, a 

perturbação existencial‖.
90

 

Até aqui observamos como ocorreram na modernidade a construção das teorias sobre 

o consumo e a construção da sociedade influenciada pelo consumo. O consumo se tornou 

ferramenta na formação das identidades modernas e estabelece os padrões de existência das 

muitas formas de se viver em sociedade. As instituições sociais de forma generalizada sentem 

o peso dessa influência e refletem em sua maneira de se portar socialmente os traços do 

consumo. A seguir gostaríamos de, a partir do analisado, entender como ocorre na 

modernidade a relação entre religião e sociedade de consumo, sabendo que, como instituição 

socialmente estabelecida, a religião reflete os sinais nela exercidos pelo consumo. 

 

 

1.2 Religião e sociedade de consumo 

 

Para entender os princípios que regem atualmente a relação da religião que existem 

no contexto da sociedade de consumo, é preciso entender de forma distinta os campos de 

pesquisa envolvidos. Os autores privilegiam as análises do campo nomeado como religião e 

mercado, sabendo que faz parte de um campo maior intitulado religião e modernidade. Em 

outras palavras, não se elabora adequadamente a análise de influências sofridas e exercidas 

pela religião na sociedade de consumo se não se compreendem as relações da religião com a 

modernidade, e como é a formação dos sujeitos modernos. 

 

1.2.1 Religião e modernidade 

 

É essencial saber alguns princípios relativos à modernidade. Como pano de fundo de 

formação dessa sociedade, está a ideia da primazia da razão na constituição e idealização 

das relações dos seres humanos. A valorização da razão exerce influência direta sobre a 

religião, pois até então a religião se responsabilizava por determinar as bases constituintes 

da vida em sociedade. O processo de perda da religião e, consequentemente, das instituições 
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religiosas como formadoras dos princípios da vida moderna, é definido como secularização, 

ou como vimos em Max Weber, em desencantamento do mundo.
91

  

Peter Berger definiu secularização como ―o processo pelo qual setores da sociedade 

e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos‖.
92

 Afirma 

que a secularização pode ser percebida a partir de duas frentes. Primeiramente pelo que 

chamou de ―privatização da religião‖, que seria a transferência para os indivíduos, ou 

―pequenos grupos‖, da responsabilidade sobre a condução e escolhas dos princípios 

religiosos que regem sua vida. É a religião individualizada.  

Uma segunda característica seria o pluralismo religioso advindo dessa escolha, pois 

o monopólio religioso conhecido até então estava definitivamente quebrado em favor de 

uma estrutura de competição entre instituições que buscavam atrair novos adeptos, agora 

autônomos com relação às escolhas. 

 Berger afirma ainda que a religião era a grande responsável pela formação do que 

denominou de ―estruturas de plausibilidade‖, em que a tradição  ajudava a entender o 

mundo à nossa volta, compreensão obtida por meio de outros seres humanos, responsáveis 

por essa noção de plausibilidade. O autor afirma que ―cada mundo requer, deste modo, uma 

base social para continuar a sua existência como um mundo que é real para seres humanos 

reais. Essa base pode ser denominada a sua estrutura de plausibilidade‖.
93

 No contexto da 

pluralidade religiosa essa situação de plausibilidade se enfraquece.  

 

Inevitavelmente, isto levará a uma situação em que a maioria das estruturas 

de plausibilidade é parcial e consequentemente fraca. Elas organizam 

somente parte do mundo do indivíduo e não possuem o caráter 

compulsório das estruturas tidas como naturais, inevitáveis, 

autoevidentes.
94

 

 

O contexto plural, dotado de uma multiplicidade de escolhas, fez os indivíduos 

olharem com outros olhos para as instituições religiosas. Elas sempre exigiram para si o 
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papel de detentoras da ―verdade absoluta‖,
95

 e agora, com a perda da importância, 

assistiriam a um processo de mudanças profundas no cenário religioso contemporâneo. Os 

indivíduos fazem as escolhas, livres da tutela da autoridade religiosa.
96

  

O enfraquecimento da ―plausibilidade‖ implicará, como consequência, a perda de 

segurança, fortalecendo nos indivíduos as situações de dúvidas e incertezas, dando ao ser 

humano moderno a sensação de vazio diante das questões da vida. Segundo Baudrillard, a 

sensação de falta é condição adequada para os anseios do consumo moderno. 

 Diferentemente do imaginado, a religião não desapareceu, porém, no novo cenário, 

perdeu definitivamente o papel de protagonista exclusiva na construção das identidades 

modernas. Apesar da desvalorização, houve inesperadamente um processo de revitalização 

da busca dos indivíduos pelo sagrado. Essa busca se deu, contudo, baseada nos princípios 

individualistas e de pluralismo que a modernidade arquitetou.  

Não se tratou, entretanto, de retorno do sagrado ao seu papel de protagonista, mas de 

uma mudança estrutural sobre o mundo conhecido até então. A religião deixou de ser 

hegemônica. Antonio Flávio Pierucci mostrou que a religião e sua forte posição como maior 

fornecedora de sentido para a vida do ser humano foram perdidas, o que é fruto da força da 

secularização.
97

 

 

Por maior que seja a magnitude demográfica dessa mobilização religiosa, 

por mais que se intensifiquem a adesão e a prática religiosa de pessoas até 

então desinteressadas e desmobilizadas, por mais que novos grupos 

religiosos e novas igrejas se formem e agitem o campo com novas energias 

de combate e conquista, isto não significa, de modo algum, o fim do 

processo de secularização. Antes pelo contrário ajuda-o, acelera-o (...) 

Secularização, para mim, tem que ser vista como desenraizamento dos 

indivíduos (...)
98

 

 

 Imaginar um indivíduo desenraizado é pensá-lo solto, aberto às novidades e às 

ofertas disponíveis diante de um mercado no qual a máxima é a competição, colocando à 

disposição uma multiplicidade de ofertas para atender aos anseios de um público de 

consumidores religiosos sempre ávidos por novidades.  
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Pierucci citou o sociólogo norte-americano Bryan Wilson ao lembrar que ―o número 

e a variedade de movimentos espirituais cresceram justamente sob o impacto da 

secularização na medida em que ela significa, ou implica declínio geral do compromisso 

religioso (...) abrindo a possibilidade de que sejam passageiros‖.
99

 Pierucci mostra ainda que 

para Bryan Wilson a perda de importância e centralidade leva a religião a ser reduzida a um 

item de consumo da vida moderna, tendo o consumidor religioso a possibilidade de escolher 

aquela, ou aquelas opções que melhor satisfaçam seu atual quadro de necessidades, 

abandonando-as ou transitando para outras ofertas que atendam à sua demanda espiritual. 

―O consumidor religioso escolhe uma e até mais de uma experiência mística, ou solução 

espiritual, ou serviço religioso, dentre uma grande variedade de propostas provocantemente 

expostas no supermercado espiritual‖.
100

 

 Berger afirma: 

A tradição religiosa, que antigamente podia ser imposta pela autoridade, 

agora tem que ser colocada no mercado. Ela tem que ser ―vendida‖ para 

uma clientela que não está mais obrigada a ―comprar‖. A situação 

pluralista é, acima de tudo, uma situação de mercado. Nela, as instituições 

religiosas tornam-se comodidades de consumo. E, de qualquer forma, 

grande parte da atividade religiosa nessa situação vem a ser dominada pela 

lógica da economia de mercado.
101

 

  

A religião é um dos diversos itens disponíveis no imenso supermercado das 

satisfações dos desejos. A religião está nas prateleiras para solucionar os problemas daquilo 

que Eduardo Guilherme de Moura Paegle denominou de ―religião do self‖.
102

 A busca 

religiosa ocorre de forma utilitária e individualizada, sem a aceitação da mediação religiosa 

institucional. Na sociedade moderna, o ―serviço religioso‖ é feito à la carte, ou ainda como 

self-service, decorrendo daí a noção de religião do self.
103

 Nesse cenário,  

 

A religião não é mais, como outrora, uma experiência de pertença 

comunitária, de ajuda mútua, de fraternidade, mas uma busca solitária pela 

satisfação dos males individuais da vida. Essa busca solitária está 

descomprometida com qualquer espécie de vínculo institucional, a 

espiritualidade é formada e exercida a partir de um ponto de vista das 

necessidades individuais.
104
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Em síntese, é possível afirmar que na modernidade a religião se apresenta de uma 

nova forma, caracterizando-se pela pluralidade de opções e individualidade da busca, 

criando um ―ambiente religioso pragmático, que busca resultados imediatos para males 

passageiros, perdendo assim a característica de ser idealizadora de sentido para a vida, 

afastando-se dos projetos maiores que são característicos da busca espiritual do ser 

humano‖.
105

  

Essa religiosidade, carregada de conceitos de utilitarismo, na qual os sujeitos 

religiosos escolhem entre a pluralidade de opções oferecidas pelo mercado seu próprio 

―mix‖ religioso, intitula-se como religiões do self,
106

 nome que auxiliará a construir e seguir 

os princípios que fundamentam a relação da religião com o mercado. 

 

1.2.2 Religião e mercado  

 

É conhecida, provavelmente em decorrência das análises de Mike Featherstone, a 

tendência de alguns pesquisadores em atribuir características sagradas ao mercado.
107

 É uma 

possibilidade de aproximação com o tema religião e mercado. Entendemos as contribuições 

advindas dessa análise, mas gostaríamos de analisar a dinâmica desse campo (religião e 

mercado) pensando o seu contraponto, que é o fenômeno da comercialização do sagrado. A 

aproximação foi feita por Lísias Nogueira Negrão no artigo intitulado Mercadolicismo: 

mercado na religião e religião do mercado.
108

   

Negrão lembra que a prática de comercialização do sagrado não é recente e nem 

esporádica, mas fenômeno ―milenar‖, o que é diferente de encarar o mercado com aspectos 

sacralizados, que é tendência recente e sobre a qual ele tece observações. Segundo o autor, o 

fenômeno deve-se ao que foi chamado de ―a crise das instituições tradicionais produtoras de 

sentido‖. Em ambiente secularizado houve o surgimento de uma infinidade de ―novas 

religiões, seitas e movimentos de cunho místico, e um esvaziamento relativo das religiões 

tradicionais‖.  
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A crise tornou-se abrangente porque nela se inclui a ciência, que não cumpriu as 

promessas, frustrando as expectativas que a ela foram direcionadas pelas próprias 

proposições, abrangendo ainda a frustração dos movimentos políticos com o desmanche do 

sistema socialista. Tudo isso gerou, segundo o autor, uma crise de sentido, ou das instituições 

produtoras de sentido, que assistem ao enfraquecimento das ―cosmogonias‖ diante da 

complexidade da vida natural e social. 

O autor, citando Max Weber, lembra que apesar da nobre missão religiosa de produzir 

sentido (que poderíamos chamar de último) à vida, não se restringe somente a isso, há ―outras 

funções, muito mais miúdas e terrenas‖. A religião exerce ainda a função de propiciar um 

padrão de qualidade de vida melhor aos seus afiliados, mesmo ―nos cultos aos mais 

transcendentes deuses‖. 

 

Embora a profecia ética, em suas origens, implique a elaboração de uma 

mensagem racionalizada e moralizada a partir de uma visão unitária da vida 

e do mundo, própria das camadas intelectualizadas que a produzem, ao se 

propagar e atingir as massas adquire um caráter predominantemente de 

redenção religiosa dos males imediatos do mundo, tornando-se religiões de 

salvação.
109

  

 

No final do século passado, diante da tal crise de sentido, houve o surgimento de uma 

abundância daquilo que o autor classifica de ―seitas e grupos religiosos mercantilizados, 

produtores de sentidos parciais, e voltados à solução de problemas materiais da existência‖. 

 

O campo religioso complexificou-se, radicalizando sua competitividade e 

acentuando a subjetivação do sagrado, não só no sentido quase clássico 

analisado por Berger (opção individual, preferência do consumidor), mas 

também no sentido de que o individuo agora pode transitar livremente pelo 

campo sem a necessidade de adesões permanentes e compor seu referencial 

religioso próprio apelando a diversas fontes religiosas que compatibiliza de 

maneira mais sofisticada, ou menos, dependendo de sua informação e 

formação intelectual.
110

 

 

 Diante desse cenário o mercado acrescenta regras e assume características de 

―transcendência messiânica‖, e o neoliberalismo, mesmo negando, afirma-se ideologicamente 

autoafirmando-se secular e religiosamente. ―Frente à crise das religiões tradicionais, à 

fragmentação e à instrumentalização das novas religiões pelo próprio mercado, as suas 

características transcendentes e totalizadoras o deificariam‖.
111
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Para Negrão, na modernidade existem diversas formas de ―totalizações competindo 

com a religião no mister de conferir significados de grande alcance para o homem e a 

sociedade‖. O mercado é apenas mais uma forma na qual se incluiriam a razão, o 

individualismo, a ciência etc. Negrão coloca em dúvida a possibilidade de considerá-las 

religião, preferindo separá-las como ―cosmificações seculares‖, reservando ―às religiões 

propriamente ditas a remissão ao sagrado‖. 

Concordamos com Negrão, pois quando atribuímos ao mercado e à estrutura de 

consumo moderna a capacidade de serem entendidos como fonte de sentido para os 

indivíduos, é possível avançar nas atribuições e dotá-los de características sagradas, porém, 

essa possibilidade entroniza significativamente o consumo. Com isso, existe a possibilidade 

de incorrer no risco de utilizar características próprias das estruturas de consumo, como a 

descartabilidade, por exemplo, em que os produtos têm data de validade; e vencidos precisam 

ser trocados; o imediatismo do novo, o supérfluo etc., para designar o que Negrão classifica 

de ―significados de grande alcance‖ para a vida dos sujeitos, causando situações de 

insegurança e insatisfação.  

Parece-nos mais apropriado para a compreensão da atual forma de relacionamento da 

religião com o mercado pensar em termos de comercialização do sagrado, e é isso que faz 

Reginaldo Prandi no texto Religião paga, conversão e serviço.
112

 Prandi  deseja estabelecer as 

novas formas do ser religioso na atualidade, que colocam a religião como ―produto de 

consumo‖ da sociedade moderna. Uma religiosidade cada vez mais atrelada à ideia de livre 

escolha, que pode ser feita como busca para solucionar variados tipos de necessidades dos 

―consumidores‖ de produtos religiosos.  

Realidade que atinge todos os segmentos religiosos, mas no neopentecostalismo 

encontramos nitidamente a proposta da ―igreja já estruturada como negócio‖,
113

 consequência 

da conhecida teologia da prosperidade,
114

 amplamente propagada nos grupos. 

Como parte das observações de Prandi está a da perda, nos dias de hoje, da 

importância da religião e do processo de conversão.  
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A própria noção de conversão vai tornando-se um conceito fraco: houve 

tempo em que converter-se a uma outra religião significava romper 

dramaticamente com a própria biografia, mudar radicalmente de vida. No 

fundo ninguém está mais muito interessado em defender nenhum status quo 

religioso. Desde que a religião perdeu para o conhecimento laico-científico a 

prerrogativa de explicar e justificar a vida, nos seus mais variados aspectos, 

ela passou a interessar apenas em razão de seu alcance individual. Como a 

sociedade e a nação não precisam dela para nada essencial ao seu 

funcionamento, e a ela recorrem apenas festivamente, a religião foi passando 

pouco a pouco para o território do indivíduo. E deste para o do consumo, 

onde se vê agora obrigada a seguir as regras do mercado.
115

 

 

 Ele nota, a partir de pesquisa do Datafolha na cidade de São Paulo, sobre conversão 

religiosa, que ―as religiões de conversão crescem na pobreza‖, estão ligadas em grande parte 

aos processos de exclusão social. Nessa situação, as pessoas buscam na troca de religião 

alívio para as aflições.    

Partindo das observações acerca dos processos de conversão, o autor define que entre 

as populações de menor formação, com menos capacidade de explicar racional e 

abstratamente as relações da vida, carentes de informação, inclusive no trato com o dinheiro, 

que as novas religiões de mercado se alastram e conseguem ganhar terreno, atraindo novos 

consumidores para as ofertas simbólicas. Apesar de parecer um contrassenso, pois o dinheiro 

para essas pessoas é escasso, exatamente aqui a religião alcança o status do que Prandi 

denomina religião paga. 

 É experiência recente entre nós, mas cada vez mais comum, haja vista que em um 

contexto no qual a religião deixa de ser pública e se torna responsabilidade dos indivíduos, 

nada mais lógico do que se pagar por ela. No neopentecostalismo, a questão se apresenta 

decisivamente. Atualmente essas instituições não sobrevivem somente dos dízimos, mas os 

apelos financeiros são infindáveis, apregoando a lógica do ―é dando que se recebe‖.  

A estratégia utilizada por esses grupos se baseia na adoção da ―teologia da 

prosperidade‖, que ensina que o cristão precisa ser ―próspero materialmente, saudável, feliz e 

vitorioso em todos os empreendimentos terrenos‖,
116

 e para tal basta ofertar a Deus. A 

recompensa virá em dobro, em uma lógica próxima dos investimentos financeiros e não das 

relações religiosas. 

 Na lógica financeira o crente luta para ver realizado seus sonhos e busca novas 

oportunidades e fontes de renda. O gasto com Deus o anima a lutar para ter mais dinheiro. 

Prandi afirma que ―é inegável que a religião consegue oferecer um mecanismo de 
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administração da vida que parece promover melhorias na vida do crente‖,
117

 representando 

melhora significativa na autoestima, valorização da vida e autoconfiança.  

Basta saber que nesse tipo de relação entre os fiéis e o sagrado novas formas e padrões 

são estabelecidos, certamente pragmáticos e pouco duradouros. ―A religião não é mais para 

sempre‖,
118

 mas dura enquanto houver a necessidade daquele determinado bem que se deseja 

adquirir. Segundo o autor, enganam-se os que defendem o atual fervor religioso como 

negação da secularização, quando, na verdade, a atual forma de ser religioso acabou, ou 

―estilhaçou‖, como ele mesmo diz, , em favor de uma religião localizada e para reparos 

específicos. 

A possibilidade oferecida por Prandi auxilia a nos apropriarmos melhor do que 

entendemos ser atualmente a relação entre religião e sociedade de consumo. Usando teorias 

aqui discorridas, é possível estabelecer duas linhas de pensamento. Uma ligada aos escritos 

de Mike Featherstone, para quem o consumo assumiu ares de sagrado; e outra próxima de 

Bauman, quando afirma que na contemporaneidade tudo se transforma em mercadoria, 

inclusive a religião.  

A religião é oferecida como produto no imenso mercado de satisfação dos desejos 

imediatos. ―Como simples produto, ela passou a atender ao desejo de notoriedade, 

viabilizado pela estilização do modo de vida dos indivíduos‖.
119

 

 

Logo, se podemos verificar, na expressão da religiosidade contemporânea 

palavras como: mercado, lucro e também concorrência, fica claro que a 

experiência do sagrado, nos dias atuais, tomou nuances de produto que o 

definem no campo mercadológico, tornando-o atrativo entre tantos outros 

do catálogo da cultura de consumo.
120

 

 

A dinâmica do mercado prevê estratégias de sobrevivência diante da acirrada 

concorrência; para as instituições religiosas cabe, sob as mesmas regras, buscar as melhores 

maneiras de garantir a sobrevivência utilizando-se das ferramentas que o mesmo mercado 

disponibiliza. Lembramos que essas precisarão se posicionar diante de um consumidor 

religioso individualizado, exigindo para si a atenção imprescindível para satisfação dos 

desejos mais imediatos. 
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Essa necessidade de um olhar sempre atento às características da demanda 

dos consumidores de religião sofre, portanto, a influência das 

características estruturais da concorrência no campo religioso. As 

condições sob as quais operam as organizações religiosas - ou, se 

quisermos usar os termos do paradigma do mercado religioso, as regras de 

regulação da economia religiosa, e, de maneira destacada, os níveis de 

competição aos quais se submetem as organizações religiosas -, também 

atuam no sentido de determinar uma maior ou menor sustentabilidade da 

instituição a demanda religiosa dos indivíduos.
121

 

 

Entre as estratégias destaca-se a utilização do marketing e da mídia como 

ferramentas eficazes para enfrentamento da concorrência de mercado. As igrejas assumem 

ares de empresa e adotam os princípios empresariais como padrão para evangelização de 

novos adeptos. 

 

Além disso, na mesma linha das empresas, as igrejas utilizam-se da ação 

social como proselitismo para conquistar maior número de 

consumidores/adeptos, ou como marketing institucional – para construir 

imagem positiva com o grande público. Nessa linha, um sem-número de 

ofertas de consultorias de marketing especializado no cenário religioso está 

à disposição das igrejas para contribuir no estabelecimento de estratégias a 

fim de alcançar os resultados previstos.
122

 

 

É o atual cenário disponível no qual as instituições religiosas lutam pela 

sobrevivência. Quanto maior a competição no campo religioso, maior a dependência das 

instituições de estratégias que optam por adaptar suas ações, moldando as mensagens, a 

forma de culto, as atividades, sempre buscando a sintonia com os fiéis consumidores. Em 

posição central, como destaque do campo religioso, agora estão as necessidades dos 

indivíduos. A seguir pretende-se dar um passo, demonstrando o quanto o consumismo faz 

parte da realidade religiosa na contemporaneidade. 

 

1.2.3 Religioso consumista 

 

O campo religioso é transformado pela dinâmica social. ―A religião acompanha as 

sociedades em mudança modificando-se concomitantemente e adaptando-se às necessidades 

onde quer que estejam‖.
123

 Por essa razão, constata-se como a nova realidade consumista 
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das sociedades modernas influencia todas as esferas da vida, inclusive a produção e 

constituição dos padrões religiosos.  

 

Para que possamos compreender o imbricamento dessa lógica de escolhas e 

mercado com os produtos religiosos atualmente oferecidos e consumidos, é 

importante analisar o comportamento do consumidor religioso. O fato 

inegável é o de que desde o momento da nossa percepção de pertença ao 

mundo social somos imersos numa parafernália de apelos e estímulos ao 

consumo de bens, sejam eles tangíveis ou não. Muitas dessas fontes de 

estímulo ao consumo apresentam-se necessariamente como apelos externos 

aos sujeitos, que parecem mobilizar-se com facilidade para a aquisição de 

bens que não são exatamente o que poderíamos chamar de necessários ou 

imprescindíveis.
124

 

 

O número de produtos colocados à disposição dos consumidores religiosos é cada 

vez maior, denunciando que o paradigma é o da oferta. Os consumidores se veem diante de 

uma eficiente estrutura de sedução e convencimento, incluindo adquirir bens que não 

necessitam para desenvolver sua prática religiosa. Os preceitos consumistas, quando 

atingem a esfera religiosa, impõem aos indivíduos a mesma lógica de consumo dos produtos 

que são ―além do necessário‖ ou ―imprescindíveis‖. 

 

Esse paradigma da efervescência da religião, pautada na liberação de 

mercado, parte como fonte de análise do princípio da oferta, proveniente da 

abertura do mercado religioso. Tal conjuntura tornou o mercado mais 

competitivo e as organizações religiosas mais ativas e criativas na 

mobilização de seus fiéis, com o intuito de mantê-los, e na conquista de 

novos adeptos, que do ponto de vista mercadológico, tende a incrementar 

as taxas de participação religiosa da população.
125

 

 

Formou-se, a partir dessa dinâmica, um nicho religioso mercadológico, sendo o 

consumo o combustível que movimenta milhões em recursos todos os anos. Espaços como a 

TV, o rádio e a internet são locais de ocupação das instituições religiosas tentando se 

notabilizar no mercado. A indústria fonográfica e a produção de CDs e DVDs de cunho 

religiosos tornaram-se um filão que movimenta um público imenso, a ponto de as 

gravadoras chamadas seculares direcionarem atenção para a produção voltada 

exclusivamente a esse público potencial. 
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Como exemplo marcante da participação efetiva da religião incentivando o 

consumismo está o neopentecostalismo, para o qual a teologia da prosperidade é o seu 

próprio referencial teórico, que constitui e incentiva o consumismo religioso. Fruto dessa 

corrente é o mercado evangélico gospel,
126

 surgido a partir da apropriação da religião dos 

estilos musicais ditos seculares, com variantes que incluem o samba, o rock, o sertanejo, o 

rap etc., sendo executados nos cultos com letras de apelo religioso. O mercado religioso 

gospel é o carro-chefe de uma indústria fonográfica milionária que atrai a atenção de 

gravadoras que se voltam para esse crescente segmento de mercado. 

Os produtos religiosos, além de diversificados, são apresentados para atender aos 

mais variados anseios das demandas espirituais. 

 

Nesta conjuntura, a relação com o sagrado recebe status de nicho 

mercadológico e os produtos que originalmente foram criados para a 

prática espiritual passam por uma remodelagem para atender à 

diversificação de seu público. Caso das bíblias, que podem ser encontradas 

em capas de couro ou material flexível, com páginas em brochura ou em 

encadernação de luxo, escritas em letra extragigante ou narradas em 

formato mp3. Porém, o que se destaca como grande diferencial dessa 

mercadoria é a personalização do produto para atender públicos cada vez 

mais específicos. Isto é, a bíblia agora é categorizada de acordo com o 

gênero (homem, mulher), faixa etária (bebês, crianças, adolescentes, 

jovens), ou desejo mais imediato do fiel consumidor (estudo, renovação 

espiritual, vitória financeira, saúde). Assim, se há desinteresse pelo livro de 

capa preta e linguagem rebuscada, o mercado inova a fim de assegurar a 

satisfação de seus clientes.
127

 

 

Lembrando Don Slater, estaria sendo criada uma ―cultura do consumidor religioso‖, 

em que os produtos oferecidos e divulgados no mercado religioso se segmentam entre 

variáveis sociodemográficas e pressupostos de convivência social, atendendo aos anseios 

definidos por um padrão de consumidor que inclui sua função, gênero, nacionalidade, etnia, 

papel social, idade, dentre outras, tentando atingir um público especializado e o mais amplo 

possível. 

Antonio Flávio Pierucci observou o fenômeno da criação do consumidor religioso, 

lembrando que não se trata de um consumidor no sentido de consumir somente a 

participação em uma instituição religiosa, mas que consome produtos religiosos disponíveis 

no mercado, como CDs, DVDs, literatura religiosa, programas de rádio e TV etc.
128

 

Atualmente, o mercado religioso não se restringe à oferta desses produtos, pois na lista 
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acrescentam-se roupas, acessórios, serviços os mais variados, para deleite dos consumidores 

religiosos ávidos em satisfazer seus desejos. Como sinal da realidade consumista, as igrejas 

oferecem cartão de crédito aos fiéis consumidores com a bandeira da denominação à qual 

pertencem, os mesmos cartões utilizados como ferramenta para arrecadação do dízimo nos 

templos. 

No mundo religioso cristão o maior painel de amostragem desse cenário são as feiras 

de exposição, organizadas para demonstrar aos consumidores religiosos o que há de mais 

novo no mercado. Esses espaços descortinam, da melhor maneira possível, a atual situação 

do que chamamos de ―religioso consumista‖. Os mais conhecidos são a Expocristã, 

direcionada ao público evangélico, e Expocatólica, direcionada ao consumidor religioso 

católico.
129

 Sobre uma feira direcionada ao público evangélico, Cunha observa que é 

composta por: 

 

Stands com uma variedade de oferta de produtos (livros, revistas e outros 

impressos, CDs, vídeos, CD ROMs, DVDs, roupas e objetos de uso 

pessoal, cosméticos, objetos rituais, produtos alimentícios, brinquedos, 

material escolar e de papelaria, instrumentos musicais, equipamentos 

eletroeletrônicos) e serviços (seguradoras, bancos, cartões de crédito, 

gráficas, empresas de turismo, buffets para festas e outros), tudo leva a 

marca ―gospel‖, ―cristão‖, ―evangélico‖, ―Jesus‖ ou alguma expressão 

religiosa no hebraico ou grego.
130

  

  

Um grande painel de exposições em que se evidencia o poder que atualmente o 

consumo adquiriu entre os segmentos religiosos, e nele observa-se o quanto o consumismo 

atingiu e é determinante no estabelecimento de padrões de afirmações e identidades 

religiosas. 

Interessante notar que, diante da tendência consumista religiosa, as mercadorias são 

revestidas de uma aura mística e assumem atributos sacralizados. É comum atribuir a 

determinados produtos a capacidade de aproximar o fiel ao sagrado, por exemplo, quando, 

ao utilizar uma roupa com dizeres religiosos, o fiel se sente protegido por Deus. Ou quando 

se atribui a Deus o mérito pela aquisição de um carro novo coloca-se um adesivo do tipo 

―presente de Deus‖ no vidro, demarcando o espaço de atuação do sagrado no ato da compra, 

ou ainda protegendo o carro contra acidentes. ―Os produtos são codificados e decodificados 
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como mediações com o sagrado – é por meio deles que cristãos estariam mais próximos de 

Deus‖.
131

 

 

Quando a gente coloca ―consumo‖ e ―cristão‖ juntos, parece que dá uma 

pane, mas na verdade a gente compra roupa, a gente vai a supermercado, a 

gente vai a lojas, shopping... todo mundo vai, cristão ou não cristão, todo 

mundo vai. Todo mundo vai ao cinema, compra televisão, compra micro-

ondas... por que não pode então comprar uma bíblia, um CD, um vídeo, 

segmentado, que está de acordo com a sua fé? Então a gente está lidando 

com uma questão conceitual aí. Na verdade ele já faz tudo isso, só que a 

gente está falando: ―olha, consumir não é pecado...‖
132

 

 

Relembrando a antiga assertiva de Weber sobre a obtenção e ostentação de bens que 

indicavam ser o indivíduo detentor de capital simbólico que o qualificava como eleito por 

Deus, aqui é possível deduzir práticas semelhantes, em que o bem material é sinal de que 

Deus transformou, capacitou o indivíduo a possuir aquele prêmio, demarcando-o no campo 

social a que pertence, atribuindo valor a ambos. Lembrando Marx, os bens são veículos de 

valor.   

Nessa dimensão (do consumismo religioso), o ato do consumo estabelece 

simbolicamente, como visto, espaço de distinção social, comunicando a pertença do 

indivíduo a determinados segmentos religiosos. Além disso, os bens são veículos de 

comunicação social e transmissores de valores simbólicos na sociedade. Consumir atribui 

valor, dá sentido e funciona simbolicamente, ajudando a estabelecer identidade, 

constituindo o indivíduo e o mundo à sua volta. Parece-nos que na modernidade a lógica do 

consumo e seu poder de persuasão acontecem de forma plural, ajudando a saciar uma 

complexa e diversificada estrutura de anseios. 

Em interessante artigo de 2007, intitulado Eu não vivo sem celular,
133

 Sandra Rubia da 

Silva apresentou pesquisa sobre o uso de aparelhos celulares entre sujeitos religiosos na 

Jamaica, contribuindo com informações importantes. Para aqueles sujeitos, a utilização de 

toques de celular (conhecidos como ringtones) de origem secular seria uma ofensa aos 

mesmos e à sua fé, o que, segundo ela, forçou a escolha pela utilização de músicas religiosas 

no toque do celular. A constatação demonstra como o consumo de um bem (música religiosa) 

funciona para reafirmação da identidade religiosa, criando vínculo de pertença entre os 

indivíduos e o grupo. 
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Como resultado de recente pesquisa no campo do Riacho Grande, em São Bernardo 

do Campo, entre evangélicos pentecostais, observamos algumas tendências no 

estabelecimento de prioridades que ajudam a tornar claras as afirmações sobre religião e 

consumismo e como se dá a relação dos sujeitos com as instituições religiosas. 

Perguntamos, em um questionário, para setenta entrevistados, membros de igrejas 

pentecostais, se a igreja os ajudaria diante de suas questões financeiras; em sua maioria 

(64,52%) responderam afirmativamente, porém apenas ajudando a orientar as escolhas, 

disseram eles. Em oposição, quando perguntados se a igreja influencia, de alguma forma, 

hábito de consumo, 74,19% negaram, contra apenas 25,81% que responderam ―sim‖. Isso 

demonstra, em nossa leitura, que as pessoas buscam nas instituições religiosas ajuda e 

suporte para sua vida, porém preservam sua autonomia no momento de estabelecer escolhas 

que dizem respeito à sua individualidade, não aceitando a ingerência da instituição religiosa. 

Evidencia-se o que se entende sobre a forma que se dá na modernidade a relação dos 

indivíduos com a instituição religiosa, na qual prevalecem as necessidades individuais. 

Em outro momento do questionário perguntamos se os sujeitos acham que Deus 

pode ajudá-los a consumir algo que os mesmos desejam; 90,34% das pessoas entendem que 

sim, Deus pode ajudá-las no momento de adquirir algo do seu interesse, contra apenas 

9,66% que responderam negativamente, denunciando que os indivíduos buscam estabelecer 

relação utilitária com o sagrado. Nas possibilidades oferecidas pelas teorias, vimos que na 

relação dos fiéis consumidores com a religião busca-se mais do que auxílio espiritual. No 

contexto da modernidade ser religioso implica desejar na relação com o sagrado respostas 

que incluem a solução de necessidades materiais. Se se deseja a compra de um carro, Deus 

pode ajudar. 

Eduardo Paegle, ao definir a religião do self, evidencia que a relação dos indivíduos 

com a instituição e com o sagrado ocorre utilitária e individualmente. Aqui nota-se 

exatamente essa perspectiva.  

Em outro momento do questionário perguntamos sobre os itens indispensáveis para 

sua vida; os fiéis encaram como imprescindíveis itens que podem ser questionados quanto à 

real importância para a sobrevivência. Conceitos como supérfluo e indispensáveis se 

alteram de acordo com os critérios de cada sociedade, porém, no ranking dos itens 

indispensáveis está a seguinte lista: 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1: ITENS INDISPENSÁVEIS PARA A VIDA 

PRODUTO  % 

GELADEIRA 77,42 

CELULAR 70,97 

TELEVISÃO 61,29 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 61,29 

TELEFONE 61,29 

INTERNET 58,07 

COMPUTADOR 48,39 

CARRO 48,39 

MICRO-ONDAS 32,26 

DVD 29,03 

 

 A geladeira, que encabeça a lista, e sobre o qual não há o que contestar, por ser 

realmente imprescindível, é seguida de itens passíveis de questionamento. O celular, em 

segundo lugar, foi citado como item indispensável em 70,97% das intenções, seguido da 

televisão e da máquina de lavar roupas, com 61,29% das intenções dos entrevistados. Em 

quinto lugar está o telefone, com 61,29%, seguido da internet, com 58,06% da preferência. 

Foram citados ainda computador, carro, micro-ondas e DVD. 

 É possível inferir que no padrão de consumo dos religiosos evangélicos do campo 

pentecostal do Riacho Grande estão produtos que considerados indispensáveis apenas por 

questão de mercado e não exigência ou necessidade. Os produtos demarcam estilos de vida, 

aos quais os indivíduos aderem como sinal de pertença à estrutura social.  

A noção de supérfluo poderia ser adotada para itens como celular, televisão, internet 

e micro-ondas, por exemplo. Considerá-los indispensáveis seria classificá-los como 

ingerências mercadológicas no padrão de vida dos consumidores, formando novos critérios 

de necessidades voltados à manutenção do mercado de consumo e não à real prioridade. 

 Sobre o consumo de produtos religiosos, lidamos com o mesmo padrão, pois alguns 

produtos são apresentados aos fiéis consumidores como indispensáveis para a sustentação de 

seu estilo de vida religiosa, ou ainda, os bens são associados à manutenção da estrutura de 

vida religiosa, como os CDs e DVDs. Ressaltou-se na pesquisa, quando questionados sobre a 

doutrina da instituição, o fato de os sujeitos acharem relevante (35,80% dos entrevistados) que 

a doutrina os proibisse de ouvir músicas seculares. O fato demonstra o quanto o mercado de 

músicas religiosas influencia as escolhas no grupo, forçando, pela doutrina, o consumo. Há o 

mesmo apelo nas roupas com dizeres religiosos que supostamente oferecem proteção divina. 



 

 

 São componentes de uma estrutura na qual os fiéis consumidores atendem às 

exigências de um mercado ávido em se expandir, ofertando uma variedade de produtos cada 

vez maior, com ganhos sempre crescentes. É a sociedade de consumo ditando as regras da 

relação entre religião e indivíduos, oferecendo padrões de compreensão e leituras do 

fenômeno religioso na modernidade. 

 A estrutura que prioriza o consumo carrega possibilidades que devem ser analisadas. 

Quando a religião precisa conviver com a realidade consumista se reveste de preceitos cuja 

eficácia deve ser questionada. A estrutura da sociedade de consumo centra-se em 

necessidades (descartabilidade, imediatez, standardização, que produz uma acomodação aos 

padrões vigentes) que não podem ser atribuídas ao universo das buscas religiosas, sob o risco 

de desqualificação da compreensão do que define a religião, ou ainda da perda da capacidade 

de produção de significados, própria da atividade religiosa.  

  

Karla Patriota comenta: 

 

As buscas por soluções são ancoradas, paradoxalmente, na própria incerteza 

que o homem pós-moderno se encontra: sem referência segura, apático 

socialmente e dando adeus às ilusões, passa a dar valor a tudo o que se refere 

a sensações, como escapismo para algum tipo de sentido além da realidade. 

O indivíduo pós-moderno se preocupa com soluções para o tempo presente e 

com os prazeres (hedonismo).
134

 

 

 

Esse indivíduo inseguro busca a todo custo solução para os males imediatos, o que é 

entronizado pela religião, ao qual se oferece como boa mercadoria, aprazível e necessária para 

satisfação de seus anseios. O mundo moderno valoriza as sensações e a emotividade, 

buscando sempre um hedonismo individualista estrutural, que, ao que tudo indica, não oferece 

solução aos anseios. 

O consumo é oferecido como possibilidade de solução para os males da sociedade 

contemporânea; resta a possibilidade de pensar se essa oferta significa melhora na condição 

de vida da sociedade moderna. Neste capítulo buscamos configurar a sociedade de consumo 

em suas várias formas, e as influências que exerce sobre a sociedade e mais detidamente sobre 

o campo religioso.  O objetivo agora é trazer mais luz ao que chamamos de pentecostalismos, 

verificando suas motivações iniciais e seu desenvolvimento durante o século 20. A partir dos 
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dados do Censo Demográfico de 2010, procuraremos situar o pentecostalismo brasileiro na 

contemporaneidade, observando sua participação no campo religioso nacional. E será 

configurado mais detidamente o campo etnográfico no qual foram feitas as observações, e que 

possibilitaram as aproximações empíricas deste texto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

PENTECOSTALISMOS: CLASSIFICAÇÕES, ORIGENS 

E ATUAÇÃO NO CAMPO RELIGIOSO BRASILEIRO 

 Neste capítulo pretendemos, em um primeiro momento, abordar as distinções e 

composições do que conhecemos como pentecostalismo. Buscamos compreender o 

pentecostalismo e sua evolução, sabendo que é fenômeno religioso específico do século 20, 

permitindo confrontar as análises mais recentes sobre os efeitos da modernidade, ou, como 

preferem algumas teorias, modernidade tardia, sobre os sujeitos religiosos. O 

pentecostalismo como fenômeno do século 20 reflete intensamente as consequências dessa 

relação, e que o seu aparente desempenho na sociedade contemporânea ocorre em função 

dessa proximidade.  

Os efeitos do consumismo, mais evidentes a partir da segunda metade do século 20, 

coincidem com os avanços do processo de urbanização brasileiro, e com uma religiosidade 

urbana pragmática, emotiva e voltada para a solução de necessidades imediatas. Não por 

coincidência esse é também o período de maior expansão do pentecostalismo no Brasil.  

O pentecostalismo, a partir da segunda metade do século 20, expande decisivamente 

sua participação, sendo reconhecido então como religião das massas, ótima oportunidade 

para observar a relação entre a organização da sociedade e as práticas religiosas, 

influenciando-se reciprocamente. Tendo como base essa certeza, compreende-se 

eficazmente a dinâmica do campo religioso que conhecemos atualmente. 



 

 

 Em um segundo momento, pretende-se recortar o campo da pesquisa etnográfica. 

Serão abordados aspectos como a formação da cidade de São Bernardo do Campo e mais 

especificamente o distrito do Riacho Grande, delimitações geográficas e números 

socioeconômicos, com o objetivo de entender como o pentecostalismo atua e dialoga com 

essas comunidades. 

 

2.1 De qual pentecostalismo estamos falando? 

  

Quando se fala sobre pentecostalismo é importante adotar o termo 

―pentecostalismos‖ (no plural), pois se está diante de um segmento religioso dotado de 

grande diversidade. Leonildo Silveira Campos ressalta que deve ser entendido no plural ―à 

luz da multiplicidade de culturas que condicionaram a sua origem e desenvolvimento em 

todo o mundo‖,
135

 além da diversidade de doutrinas e posicionamentos frente às questões 

teológicas, de cultos e de relacionamentos com os aspectos culturais brasileiros.  

 Distintos autores discorrem sobre as origens e teorias de composição do 

pentecostalismo em busca de definição dos vários momentos pelos quais passou. Paul 

Freston adotou a metáfora das ondas para explicar esses momentos. Em seu texto Breve 

história do pentecostalismo brasileiro
136

 ele o classifica em três ondas.  

A primeira se inicia com a chegada ao Brasil no início do século 20, composta pelas 

Igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, tendo como característica 

doutrinária principal o batismo no Espírito Santo, com evidência na Glossolalia (falar em 

línguas estranhas); a segunda onda viria nas décadas de 1950 e 1960, impulsionada pelo 

desenvolvimento urbano brasileiro, com destaque para as Igrejas do Evangelho 

Quadrangular, O Brasil para Cristo e Deus é Amor, sendo seu traço marcante a cura divina; 

a terceira onda, na década de 1980, é composta pelas Igrejas Universal do Reino de Deus, 

Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo e Sara Nossa Terra, como principais 

representantes que valorizam doutrinariamente o exorcismo e a Teologia da Prosperidade.
137

  

 O pentecostalismo foi classificado ainda de outras formas. Por exemplo, quando 

chamado por Ricardo Mariano de pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e 
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neopentecostalismo.
138

 Antonio Gouvêa Mendonça classifica as fases como pentecostalismo 

clássico, de agências de cura divina e neopentecostalismo,
139

 além de diferentes 

possibilidades de classificação feitas por pesquisadores, englobando os mesmos períodos 

históricos.  

Importante comentar que existem várias igrejas que surgiram nas mesmas fases. 

Nessa primeira abordagem tem-se um quadro inicial da diversidade de igrejas e propostas 

que compõem o cenário religioso pentecostal brasileiro.  

As classificações disponíveis não são ainda suficientes para contemplar o conjunto 

das representações pentecostais brasileiras, entretanto, devemo-nos nos adequar a uma delas 

para efeito de delimitação do campo que pretendemos pesquisar. Adotaremos a classificação 

de Ricardo Mariano para qualificar e classificar as igrejas pentecostais que atuam no cenário 

religioso brasileiro atual. 

 

2.2 Contexto do surgimento 

 

 Como fenômeno de massas no século 20, o pentecostalismo adaptou-se eficientemente 

às exigências da modernidade, e conseguiu se expandir no cenário religioso mundial, 

sobretudo nos grandes centros urbanos. Como parte dessa adaptação, valores foram 

negociados entre os pentecostais e a modernidade, sendo importante entender o quadro do 

surgimento do movimento para melhor visualização das mudanças. Algumas perguntas 

suscitam o interesse: qual a origem do movimento pentecostal? Quais as suas condições de 

chegada em terras brasileiras? Qual o contexto social desses ambientes? Para esse desafio, 

Leonildo Silveira Campos afirma que,  

 

Pressupomos que uma visão do contexto social, cultural e econômico dos 

eventos ocorridos no campo religioso norte-americano, no final do século 

XIX e início do século XX, nos ajuda na descrição e compreensão das 

formas assumidas pelo pentecostalismo em suas origens e expansão.
140

  

 

 Além disso, Campos orienta em seu texto sobre o fato de que os autores que relatam as 

origens do movimento pentecostal destinam pouca importância aos aspectos sociais.  
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Dá-se também em muitos estudos sobre o pentecostalismo pouco ou quase 

nenhum valor ao contexto social e cultural das raízes dos atores do 

movimento nascente ou das condições sociais que tornariam a explosão e 

propagação das mentalidades, práticas e pregação pentecostal inevitável nos 

EUA no início do século XX.
141

 

 

 Ora, se queremos entender as influências que o pentecostalismo sofreu em sua 

evolução e para quais caminhos isso o levou, é importante compreender os pressupostos 

sociais de sua origem. Campos cita dois autores que reforçam a tese de que o surgimento 

desse movimento (apesar de que em muitos casos não seja explicitado o pentecostalismo) se 

deu em um contexto de exclusão social.
142

 Um desses autores, Richard Niebuhr, não trata 

especificamente do pentecostalismo (apesar de Campos lembrar que é o mesmo caso), quando 

afirma que a acomodação do sistema religioso norte-americano deu espaço para as seitas 

canalizarem o descontentamento das classes menos favorecidas. 

 

Assim surgem as igrejas dos deserdados, que arregimentam os pobres, 

reforçando a ideia de que na história protestante a seita tem sido sempre filha 

de minorias proscritas (...) Por isso mesmo, a história do 

denominacionalismo revela-se como história dos pobres religiosamente 

desprezados.
143

 

  

 Richard Niebuhr, comentando trabalho de Ernst Troeltsch, afirma que ―os movimentos 

religiosos realmente criativos, formadores de igrejas, são obras dos estratos mais baixos‖ de 

determinada sociedade.
144

 Apesar da instigante possibilidade de entender sobre a realidade 

social dos Estados Unidos na virada do século 19 para o 20 na formação do movimento 

pentecostal, basta a noção de que o surgimento desse movimento se deu sob a perspectiva de 

exclusão social dos envolvidos. 

 

2.2.1 Pentecostalismo estadunidense 

 

 Quando se olha para a história do movimento pentecostal nos Estados Unidos e seus 

principais personagens, fortalecemos a convicção de que o surgimento do movimento ocorreu 
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em ambientes de exclusão social. Um dos idealizadores do movimento, William J. Seymour, 

negro, filho de escravos da região de Louisiana, cego de um olho em decorrência de uma 

varíola, que trabalhava como garçom para seu sustento, após várias experiências avivalistas, 

instala-se, em 1906, em Los Angeles, cidade que ―vive uma onda de imigração e cresce a 3 

mil habitantes por mês – muitos deles morando em condições de absoluta precariedade‖.
145

  

Os brancos eram maioria, mas dividiam espaço com imigrantes e negros, em uma 

cidade onde a multiplicidade de expressões religiosas era um fato, e os protestantes em maior 

número do que os católicos. Nesse cenário surge a Missão da Fé Apostólica, dirigida por 

Seymour, em uma região que se caracterizava pela profunda exclusão étnica e social, com o 

intuito de organizar reuniões supradenominacionais, abrindo espaço para todos que 

desejassem ter uma experiência espiritual com Deus. Entender a história da missão da Rua 

Azuza, como ficou conhecida, é fundamental, pois, 

  

(...) continua como ícone principal do poder do movimento pentecostal 

global, e ele, finalmente, continua servindo como exemplo de alcançar os 

marginalizados – pobres, mulheres e pessoas de cor – com sua visão de 

inclusão racial e étnica.
146

 

 

 A partir de Los Angeles o movimento se desenvolveu e se espalhou pelo país, 

chegando à cidade de Chicago, que se transformou no grande centro de fomento do 

pentecostalismo, formando e enviando missionários com a mensagem pentecostal para várias 

regiões do mundo.  

Quando se procura fundamentar o surgimento do movimento pentecostal, constata-se 

que ocorreu em uma realidade de exclusão política e social, e que o movimento buscava 

responder às demandas de uma população que ansiava por mudanças de vida diante dos 

processos de distanciamento das oportunidades e de justiça. Depara-se com uma imagem 

instigante e desafiadora: pessoas aparentemente inapropriadas, segundo os padrões sociais do 

lugar e da época, descobriram pela experiência religiosa a possibilidade de se realizar como 

sujeitos e se entenderam capazes de ser autônomas na condução de sua vida. É uma rica 

oportunidade que a religião oferece como espaço de atuação e transformação social.  

 Campos lembra ainda que o surgimento do pentecostalismo foi fortemente 

influenciado pelas transformações sociais pelas quais passava a sociedade norte-americana em 
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função da mudança de uma sociedade rural para o contexto dos grandes centros urbanos.
147

 

João Décio Passos reforça essa teoria quando diz que ―a emergência do pentecostalismo tem 

como lugar a grande cidade moderna do tipo industrial, como no caso de Chicago no início do 

século XX‖.
148

  

O movimento pentecostal surge em espaços de exclusão e em contexto de expansão 

das grandes cidades, carregando em sua dinâmica fortes traços de reivindicação social, de 

apelo de uma população que se sentia excluída do seu estado de direito. Faziam parte dessas 

populações, além dos afrodescendentes, mulheres, latinos, imigrantes e pessoas empobrecidas 

daquele período. ―Os negros acreditavam que o poder derramado pelo Espírito levaria a um 

mundo melhor, sem divisões e com mais justiça social‖.
149

 

Walter Hollenweger oferece um panorama sobre o ambiente do surgimento e dos 

avanços dos primórdios do movimento, e como as manifestações dessas comunidades 

carregavam as influências do contexto social em que estavam inseridas. Hollenweger destaca 

que ao lado das manifestações de caráter espiritual como a ―glossolalia, a profecia, as danças 

religiosas, as orações pelos enfermos, se juntam os dons pela mobilização, pela organização, 

pela manifestação (...) Encontramos congregações pentecostais onde essa atividade 

mencionada tem sido incorporada à lista de carismas‖.
150

  

Hollenweger lembra que em suas viagens de estudo pelas igrejas pentecostais negras 

encontrou vários programas nos quais as atividades de apoio social eram oferecidas pelas 

comunidades. Ele verifica um despertamento, contrário ao descaso das igrejas pentecostais 

brancas e igrejas históricas, que ao valorizarem o conhecimento formal ignoram a cultura oral 

dos negros, o que os levou a atuar independentemente. Com o passar do tempo a conflituosa 

relação entre brancos e negros não havia sido superada dentro do pentecostalismo 

estadunidense, sabendo que era antiga bandeira do surgimento do movimento pentecostal 

quando se verifica nos primórdios unidos ―pobres brancos e pobres negros‖ em um acordo em 

que acreditavam que ―a segregação racial desapareceria por causa do sangue derramado por 

Jesus‖. O autor lembra que no princípio o movimento se notabilizou por essa mistura racial. 

Ele afirma ainda: 
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O movimento pentecostal é revolucionário porque oferece alternativa à 

teologia escrita e fluidifica assim o congelamento do pensamento expresso 

nas formas escritas do culto e nos debates de comissões, e deste modo 

oferece possibilidade para gente que só pode falar [...] Há exemplos muito 

positivos de alfabetização política não somente nas igrejas negras da 

America, mas também nos movimentos pentecostais russos, sul-africanos, 

suecos e latino-americanos.
151

 

  

Evidentemente todo esse movimento do que aparentava ser ―minorias inadequadas‖ 

não agradava aos padrões da sociedade segregalista do sul dos Estados Unidos no início do 

século 20, levando o movimento a se deparar com todo tipo de perseguição.  

 

Aos poucos o preconceito fala mais alto e o movimento da Rua Azuza passa 

a sofrer perseguições por todos os lados. A imprensa tenta ridicularizar as 

reuniões; as igrejas e denominações criticam a doutrina pentecostal; os 

brancos não aceitam os negros conduzindo o movimento. Em 1908 os 

brancos começam a se separar dos negros, principalmente por esses 

entenderem que a fé caminha junto com a dimensão política da vida. Para os 

brancos o batismo pelo Espírito Santo, o dom de línguas e o dom de curas 

deveriam ser louvados simplesmente como poder do Espírito Santo, sem a 

dimensão da libertação dos oprimidos, nem a discussão sobre justiça social. 

Essa divisão levaria o movimento pentecostal a se desenvolver em duas 

linhas: uma de predominância negra que se uniu à Igreja de Deus em Cristo; 

e outra branca, que gerou a Assembleia de Deus, e que foi responsável pela 

implantação do pentecostalismo no Brasil. A sociedade civil não aceitava 

aquela desordem. A mistura étnica não era tolerada. A maioria das pessoas 

que faziam parte do movimento (pobres e excluídos), não era bem vista pelo 

―status quo‖ norte-americano.
152

 

 

O pentecostalismo sofre então a primeira descaracterização,
153

 que idealizou um 

movimento religioso que perde sua capacidade de atuar dando suporte aos anseios de uma 

população que buscava na expressão religiosa respostas às aflições do cotidiano. As minorias 

deixam de dar o tom que conduziria os avanços pentecostais. Essa divisão delimitou espaços, 

sendo a expansão pentecostal dirigida por lideranças brancas com uma mensagem mais 

―espiritualizada‖, longe das reivindicações sociais. A mudança foi decisiva para a nova fase 
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que viria a seguir, na qual um intenso processo missionário ajuda na expansão e proliferação 

do pentecostalismo no mundo. 

 

Os pentecostais em sua origem como movimento de fé vivem uma 

experiência com o poder espiritual vindo do alto, operando no mundo junto 

aos necessitados e excluídos. Aos poucos têm que se conformar com uma 

prática espiritual desligada das questões da vida. O batismo pelo Espírito 

Santo e a glossolalia são voltados para as necessidades individuais de 

curas. O louvor agora não fala de libertação dos oprimidos, nem das 

necessidades da comunidade, mas exalta-se no poder do Espírito (...) A 

experiência que outrora tinha conotação prática e sociopolítica, agora está 

voltada somente para o sagrado. O pentecostalismo que surge dentro de 

uma lógica e de uma experiência comunitárias, conforme a Igreja de Atos 

dos Apóstolos, cede à prática religiosa influenciada pelo individualismo 

conservador (...) E é exatamente esse pentecostalismo branco, 

fundamentalista, revestido de uma espiritualidade desencarnada, 

preocupado com as questões individuais, que desembarca em terras 

brasileiras.
154

  

 

De Los Angeles o movimento se expandiu para Chicago, cidade que também refletia o 

processo de expansão urbana do início do século 20, a segunda maior cidade dos Estados 

Unidos na época, e ―que se transformou na escola de missionários e responsáveis por 

espalhar a novidade pentecostal pelo mundo‖.
155

 O pentecostalismo branco viaja até as 

terras brasileiras, utilizando-se de uma forma simples e inclusiva de ensinar o evangelho, 

caindo como uma luva aos anseios das comunidades periféricas e carentes do norte do 

Brasil. 

  

 

2.2.2 Em terras brasileiras 

  

No ano de 1910 se estabelece na cidade de São Paulo a primeira igreja pentecostal, 

pelas mãos do italiano Luigi Francescon, denominada Congregação Cristã no Brasil,
156

 e no 

ano de 1911 a segunda, no Estado do Pará, na cidade de Belém, pelos missionários vindos dos 

Estados Unidos, mas de origem sueca, Daniel Berg e Gunnar Vingren, denominada 

Assembleia de Deus no Brasil.  
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Para entender a chegada e o contexto social no qual conviveram os primeiros 

pentecostais brasileiros, Francisco Cartaxo Rolim, em seu texto Pentecostalismo: Brasil e 

América Latina,
157

 analisa a implantação do movimento pentecostal no Brasil, enfatizando os 

aspectos sociológicos e quais intervenções o movimento proporcionou à sociedade em seu 

surgimento. Rolim lembra que um dos traços marcantes do pentecostalismo brasileiro é a 

relação com as camadas pobres, acostumadas a uma religiosidade que ele denomina de 

―devocional católico protetor‖. 

 

Assim, quando falamos em segmentos pobres de cujo seio grandes 

contingentes entraram para o pentecostalismo, põem-se dois grandes 

problemas: por que o pentecostalismo se dirigiu a essas camadas de muito 

reduzida qualificação profissional, semianalfabetas, de muitos escassos 

recursos para a habitação, vestuário, comida, etc. submetidas a toda sorte de 

doenças e contratempos inúmeros? Depois, se no devocional católico 

protetor elas se dependuravam e se agarravam no santo, pedindo milagres, e 

cada devoto era uma paisagem de milagres, por que vão buscar bênçãos e 

milagres em outros arraiais?
158

 

 

O autor questiona por que o crescimento da Congregação Cristã no Brasil foi de início 

demasiadamente lento e difícil no Sudeste brasileiro, entre os operários imigrantes italianos, e 

ao contrário, a Assembleia de Deus recebeu grande adesão das populações empobrecidas do 

Norte e Nordeste brasileiro.  

Segundo Rolim, as causas do desequilíbrio não são somente religiosas, mas, 

sobretudo, sociais. Ele afirma que ―na verdade qualquer tipo de religião numa determinada 

sociedade faz-se pela mediação de um meio social a um tempo cultural, político e 

econômico‖
159

. As demandas econômicas, sociais e políticas dos imigrantes italianos 

instalados no bairro do Brás, em São Paulo, não permitiam espaço para a pregação da 

conversão pentecostal, recheadas de preocupações emotivas e espirituais, ao contrário do 

Estado do Pará, onde a concentração de populações empobrecidas nas periferias alijadas da 

atenção da Igreja Católica apresentou-se como cenário ideal para a pregação do batismo pelo 

Espírito Santo e manifestações do poder de Deus.  

Rolim lembra ainda que a implantação e o desenvolvimento do pentecostalismo, 

sobretudo no Norte e Nordeste, se deram em um contexto de pluralismo religioso. Além das 

maneiras distintas do catolicismo, existiam várias igrejas evangélicas históricas, ―cultos 
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orientais de diversas modalidades, recentemente chegados‖, terreiros afro-brasileiros cada vez 

mais frequentes, além do kardecismo, aos poucos se instalando nas cidades.  

Dentre as inúmeras propostas desse cenário plural, Rolim destaca ainda aquela que 

chama de ―devocional do pobre‖, em que era bastante valorizada a relação caseira de devoção 

ao santo. ―O devoto, pobre, analfabeto, morador das periferias urbanas ou em áreas rurais, não 

botava os pés na matriz senão raras vezes, para casamento ou batismo dos filhos‖. Sobre essa 

população católica moradora da periferia urbana de Belém, que inicialmente recebeu a 

atenção da Igreja Batista, que o pentecostalismo empreendeu seu proselitismo. 

O autor se pergunta por que o pentecostalismo conseguiu se inserir nesses espaços, 

apesar do seu discurso dissociado de preocupações sociopolíticas, valorizando mais a 

espiritualidade como saída para os problemas que os assolavam. Segundo ele, a relação do 

pentecostalismo com as camadas mais pobres não é evidente, e que somente conseguiremos 

entendê-la se se buscar outras razões de ―caráter cultural, econômico e político‖, e não 

somente religiosas.  

Na cidade de Belém, por exemplo, a dominação católica privilegiou o centro urbano, 

onde moravam as pessoas de ―maior prestígio econômico, cultural e político‖, se localizava a 

imponente catedral e se concentravam as festas e procissões religiosas. Nesse ambiente era 

impensável a atuação protestante e posteriormente dos missionários pentecostais. 

 

Só restavam, pois, aos evangélicos áreas mais distantes, a periferia urbana, 

ancoradouro de imigrantes rurais, povoada de gente simples, pobre e 

analfabeta. Orla urbana onde não havia missa nem morava padre, onde 

casebres de taipa se acotovelavam com poucas casas de alvenaria.
160

 

  

Rolim lembra que essas regiões tiveram rápida expansão e ―cresceram invadidas pelas 

enchentes do êxodo rural. De regiões rurais, próximas ou distantes, vinha gente em busca de 

trabalho, de melhores condições de vida, expulsas pela estrutura agrária fechada às condições 

indispensáveis à vida humana‖. Lembrando que a cidade de Belém ainda exalava os sinais da 

prosperidade econômica oriunda do ciclo da borracha. 

A espontaneidade pentecostal caiu como uma luva para os anseios de afirmação social 

dessas populações. As orações coletivas com as próprias palavras, o direito a pregações nos 

cultos mesmo não sendo pastores, a oportunidade de compartilhar seus depoimentos de vida, 

o exercício da autonomia de ler e interpretar a Bíblia e a acolhida de forma fraternal na porta 

da igreja ofereceram aos novos convertidos oportunidades antes impensadas na estrutura 
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religiosa predominante. Além do que, fazia parte da religiosidade desses grupos sociais uma 

relação mística com o sagrado, desenvolvida longe da tutela do poder institucional religioso 

oficial, em que a figura do santo de casa e do rezador supria a ausência do sacerdote.  

 

2.3 Atuando nos processos de transformação social no Brasil 

 

  O ambiente social no qual se deu a implantação do pentecostalismo no Norte do país 

foi propício para uma religiosidade mesclada. Os ensinamentos e doutrinas levaram à 

formação de uma religiosidade mística e desencarnada, porém, a convivência com a dura 

realidade social dessas comunidades ajudou o pentecostalismo a ser agente importante na 

restauração e ressignificação da realidade. A religião e a penetração que exerce nas 

comunidades têm a capacidade de ajudar nos processos de transformação social. O 

pentecostalismo, pela convivência com as populações menos favorecidas, atuando em locais 

de exclusão e pouca assistência social por parte do poder público, foi um canal para a 

requalificação dessas populações. 

 Para as comunidades pentecostais, por exemplo, o batismo pelo Espírito Santo 

funciona como revestimento espiritual, fornecendo ao sujeito autoridade em seu contexto 

social e religioso. Não são a sua condição social e econômica, sua raça, sua formação, mas a 

experiência com o Espírito Santo que capacita o sujeito na diferenciação dentro do grupo. 

 Esse processo de inclusão leva à valorização dos sujeitos, fato que os ajuda a enfrentar 

as agruras da vida nas periferias das grandes cidades e a produzir processos de transformações 

em seu contexto social. Maria das Dores Campos Machado elucidou essa influência ao 

analisar o papel das mulheres no pentecostalismo: 

 
Tenho trabalhado com esse processo de revisão da subjetividade feminina 

nos segmentos populares a partir da ampliação do pentecostalismo nas 

periferias urbanas, e o que me parece mais importante é chamar atenção para 

o fato de que através dos valores religiosos, muitas mulheres conseguem se 

estruturar para enfrentar os desafios para a entrada no mercado formal e 

informal de trabalho. Distante dos movimentos sociais e, em especial do 

feminista, essas mulheres encontram na doutrina pentecostal os elementos 

discursivos para justificar iniciativas individuais em direção à esfera 

econômica e do mercado de trabalho. Então, embora não se compare com a 

proposta feminista de ampliação de autonomia feminina, esse processo acaba 

por apresentar um resultado que a meu ver não é desprezível: estimular a 

educação feminina e fomentar a transformação das mulheres do segmento 

popular em atores econômicos e enquanto tal com mais margem de 

negociação nas suas relações sociais e afetivas.
161
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Em outra pesquisa, ao lado de Cecília Loreto Mariz, Machado destaca as motivações 

que levam as mulheres ao pentecostalismo:  

 

As desavenças conjugais, os problemas financeiros e/ou o desemprego do 

chefe da família, a depressão ou o nervosismo feminino e os problemas de 

saúde de algum membro doméstico. Tal ênfase no universo familiar tem 

levado vários autores a concluir pela importância da ―tensão doméstica‖ na 

formação da vida religiosa das mulheres casadas.
162

 

 

 Cecília Loreto Mariz, em outra pesquisa, procura identificar as influências que a 

conversão ao pentecostalismo exerce sobre a realidade dos lares de famílias carentes que convivem 

com o alcoolismo, afirmando que a conversão pentecostal é ferramenta de superação dos danos 

causados pelo alcoolismo nos ambientes familiares. Afirma ainda, detalhadamente, como se dá a 

mudança na realidade social das famílias envolvidas: 

 

A superação à adição ao álcool certamente se torna possível na igreja 

pentecostal por várias razões. Na igreja, o fiel aprende um novo estilo de 

vida sem álcool, é apoiado por toda uma comunidade abstêmia, ingressa 

numa nova rede de amigos, redefine sua identidade, recuperando uma auto-

estima, além de ter acesso a um estado modificado de consciência sem 

necessitar do uso de álcool ou droga, apenas pelo êxtase e dons do Espírito. 

Outro ponto que acho importante relacionar o alcoolismo com o 

pentecostalismo é que a experiência de dependência ao álcool oferece 

plausibilidade à ideia de uma possessão demoníaca.163 
 

 

 O pentecostalismo se tornou no Brasil boa ferramenta de enfrentamento da pobreza 

quando, dentre outras coisas, resgata a dignidade e a autoestima dos fiéis, dando-lhes, por exemplo, 

uma nova identidade a partir das roupas. Durante muito tempo foi hábito na igreja pentecostal os 

homens trajarem sempre o terno e a gravata durante as celebrações, e as mulheres com vestimentas 

que incluíam saias longas e blusas que demonstrassem um rigor moral distinto dos hábitos do 

restante da sociedade. A vestimenta tornou-se então padrão de identidade social, além da 

possibilidade do fiel se revestir de uma dignidade negada pela sociedade. Outra forma de resgate e 
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postura frente à vida está relacionada à nova experiência de capacidade e poder no ato de ofertar o 

dízimo. 

 O que se chama de traço teológico peculiar entre o pentecostalismo clássico e o 

deuteropentecostalismo é a experiência da glossolalia. Igualmente por essa experiência 

concebemos ganhos dos sujeitos envolvidos na sua prática, pois ela oferece a valorização do sujeito 

dentro do grupo, e como consequência a valorização em sua vida secular e melhora da autoestima 

em seu ambiente social. A glossolalia dá voz nos espaços de pertença religiosa, independentemente 

de sua capacitação intelectual, autoridade inquestionável, pois é concedida pelo Espírito Santo. 

Como Hollenweger ressalta, o pentecostalismo atua dando voz a pessoas que em muitos casos só 

contam com a oralidade para se expressar, pois a formação intelectual e formal lhes foi negada. 

2.4 Expansão durante o século 20 

 

  Depois de sua chegada ao Brasil, no início do século 20, o pentecostalismo demonstra 

força e se consolida vigorosamente entre os evangélicos brasileiros. Os pentecostais são o 

fator principal na formação e diferenciação do atual cenário religioso no Brasil.
164

 Ricardo 

Mariano lembra que a expansão não é ―recente nem episódica. Ocorre de modo constante já 

há meio século, o que permitiu que o pentecostalismo se tornasse o segundo maior grupo 

religioso do país‖.
165

 

 

Conforme os Censos Demográficos do IBGE, os evangélicos perfaziam 

apenas 2,6% da população brasileira na década de 1940. Avançaram para 

3,4% em 1950, 4% em 1960, 5,2% em 1970, 6,6% em 1980, 9% em 1991 e 

15,4% em 2000, ano em que somava 26.184.941 pessoas. O aumento de 6,4 

pontos percentuais e a taxa de crescimento médio anual de 7,9% do conjunto 

dos evangélicos entre 1991 e 2000 (taxa superior às obtidas nas décadas 

anteriores) indicam que a expansão evangélica acelerou-se ainda mais no 

último decênio do século XX.
166

  

 

 Os pentecostais são os grandes responsáveis por essa expansão protestante, pois o 

censo 2000 do IBGE mostra que dos 26 milhões de protestantes, 17,6 milhões se declararam 

pentecostais,
167

 crescimento observado no curto período de 1991 a 2000. A taxa de 
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crescimento médio dos pentecostais entre 1991 e 2000 é de 8,3%, diante de um crescimento 

populacional de apenas 2% verificado no mesmo período. Esse crescimento se deu em quase 

todas as regiões brasileiras,
168

 mas a expansão é mais localizada nas regiões urbanas de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Nos grandes centros os pentecostais se encontram em anéis 

metropolitanos periféricos, ―como é o caso de Belém, Recife, Vitória, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Belo Horizonte‖.
169

 

 Diferentemente do que aparenta, no censo de 2000 verifica-se que o grande acúmulo 

de pentecostais está nas igrejas do chamado pentecostalismo clássico e do 

deuteropentecostalismo, incluindo nesse quadro, conforme definido por Mariano, Assembleia 

de Deus, Congregação Cristã do Brasil,  Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, O Brasil 

para Cristo etc, que juntas, na época, acumulavam mais de 13 milhões de adeptos,
170

 

representando quase 74% do total dos pentecostais.  

Norbert Foerster destaca esse fato. Segundo ele, os pesquisadores dão maior atenção 

às igrejas chamadas neopentecostais, esquecendo-se com frequência desse grande segmento 

do pentecostalismo brasileiro.
171

 Outros pesquisadores defendem que a evolução do 

pentecostalismo por meio do neopentecostalismo deu fôlego e permitiu que esse grupo 

religioso crescesse vertiginosamente.172. Mas nota-se no número de templos dos dois 

segmentos na Região Metropolitana de São Paulo,
173

 que a presença do chamado 

pentecostalismo clássico e deuteropentecostalismo se mantém vigorosamente. 

Tabela 2: TEMPLOS PENTECOSTAIS E NEOPENTECOSTAIS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

Segmentos evangélicos  Denominações   Templos 

pentecostais 

      Assembleia de Deus   779 

      Deus é Amor    520 

      Congregação Cristã do Brasil 409 

      Evangelho Quadrangular  163 

      O Brasil para Cristo    52 

      Casa da Benção    12 

      Comunidade da Graça   10 

Total                                                                1945 
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Neopentecostais 

      Igreja Universal   198 

      Internacional da Graça  160 

      Renascer em Cristo   142 

      Paz e Vida     14 

Total                                                                514 
 

*Fonte: ALMEIDA, 2009. p.43. 

 

É possível questionar o número de templos como quesito de dimensionamento do 

campo por desconhecimento das reais dimensões dos mesmos, contudo, o avanço do 

pentecostalismo se mantém mais significativo entre os grupos clássicos e deuteropentecostais 

e não nos neopentecostais.  

Quando se analisa o fenômeno pentecostal a partir dos autores que se dedicam ao 

tema, constata-se que se fortaleceu o pentecostalismo que aqui chegou no início do século 20, 

mas não se tornou fenômeno de massas nos primeiros quarenta anos de sua estada no Brasil. 

Na verdade, a expansão ocorreu modestamente até a década de 1930, e a partir daí houve uma 

expansão mais definida, em função da transferência da Assembleia de Deus, do Norte para a 

região Sudeste.  

A partir do Rio de Janeiro o pentecostalismo apresentou crescimento consistente, com 

forte impulso observado a partir da década de 1950. No quadro abaixo está o número de 

templos pentecostais no Brasil a cada ano, o que exemplifica o seu ritmo de crescimento. 

 

 

Tabela 3: Templos pentecostais no Brasil de 1910-1970 

Regiões 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Norte 1 16 57 87 149 285 489 

Nordeste - 11 71 303 505 1064 2237 

Sudeste 1 22 84 367 862 2158 4892 

Sul - 1 55 149 369 878 2614 

Centro-Oeste - - - 6 39 197 886 

Total  2 50 267 912 1924 4582 11.118 

Fonte: Francisco Cartaxo Rolim
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  A seguir a tabela publicada pela Revista Veja, edição 1758, de 3 de julho de 2002, em 

matéria intitulada A força do Senhor, que apresenta  números dos templos pentecostais, 

utilizando como fonte pesquisa do IBGE/Sepal.
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Tabela 4: Templos pentecostais e pastores – ano 2002 

Igrejas 

Congregação 

Cristã no 

Brasil 

Assembleia de 

Deus 

Evangelho 

Quadrangular Deus é amor 

Templos 14.300 22.000 6.300 5.000 

Pastores 18.700 21.000 12.500 9.000 
Fonte: Veja, 2002. 

 

Segundo esses dados, no ano de 2002, somente as quatro maiores igrejas pentecostais 

do segmento clássico e deuteropentecostal somam 47.600 templos no Brasil. Nas décadas de 

1950 e 1960 ocorreu a expansão, sob números desafiadores. A novidade foi a estratégia 

adotada por missionários ligados à Igreja do Evangelho Quadrangular, que no Brasil se 

instalaram com um trabalho de evangelismo de ―massa centrado na mensagem da cura 

divina‖.
176

  

  

Com mensagem sedutora e métodos inovadores e eficientes, atraíram, além 

de fiéis e pastores de outras confissões evangélicas, milhares de indivíduos 

dos extratos mais pobres da população, muitos dos quais migrantes 

nordestinos. Causaram escândalo e reações adversas por toda parte. Mas, ao 

chamarem a atenção da imprensa, que os ridicularizava e os acusava de 

charlatanismo e curandeirismo, conseguiram pela primeira vez dar 

visibilidade a esse movimento religioso no país.
177

 

 

 O que chamamos de fenômeno de massas acontece no pentecostalismo, portanto, a 

partir da implantação das igrejas do chamado deutero pentecostalismo, nas décadas de 1950 e 

1960, o que se deu em função de uma série de fatores como, por exemplo, a utilização de 

mídias para evangelização, como o rádio; a relativização da rígida doutrina do 

pentecostalismo clássico; a oferta simbólica da cura divina em um contexto de crise no 

sistema de saúde pública, destacando ainda a forte atuação eclesial com as populações 
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empobrecidas de migrantes no Sudeste, movida por preocupações de cunho social. ―A 

mensagem de solidariedade social, fraternidade, cooperação, incentivo e a criação de 

atividades comunitárias dentro do espaço urbano caótico e instável constituíram e constituem 

forte apelo para a popularização pentecostal‖.
178

  

O quadro abaixo oferece o panorama do crescimento das principais representações 

religiosas brasileiras de 2003 a 2009. 

 

Tabela 5: Crescimento de principais representações religiosas brasileiras de 2003 a 2009 

 Variação das diferentes denominações religiosas Diferença 2003/2009 

 2003 a 2009  

    

1 SEM RELIGIÃO 1,59 

2 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS 0,87 

3 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL COMUNIDADE EVANGÉLICA 0,49 

4 CATÓLICA APÓSTÓLICA BRASILEIRA 0,44 

5 OUTRAS IGREJAS EVANGÉLICAS DE ORIGEM PENTECOSTAL 0,22 

6 EVANGÉLICA DE MISSÃO BATISTA 0,21 

7 ESPÍRITA 0,15 

8 RELIGIOSIDADE SEM VÍNCULO INSTITUCIONAL 0,14 

9 EVANGÉLICA DE MISSÃO ADVENTISTA 0,10 

10 EVANGÉLICA DE MISSÃO METODISTA 0,09 

11 IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS 0,08 

12 EVANGELICOS TESTEMUNHA DE JEOVÁ 0,07 

13 CAMBOMBLÉ 0,07 

14 UMBANDA 0,05 

15 TRADIÇÕES ESOTÉRICAS 0,05 

16 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL MARANATA 0,05 

17 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL COMUNIDADE CRISTÃ 0,04 

18 JUDAÍSMO 0,04 

19 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL NOVA VIDA 0,04 

20 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL IGREJA DO NAZARENO 0,03 

21 EVANGELICA DE ORIGEM PENTECOSTAL EVANGELHO QUADRANGULAR 0,03 

22 EVANGÉLICA RENOVADA SEM VÍNCULO INSTITUCIONAL 0,03 

23 CATÓLICA ORTODOXA 0,01 

24 ESPIRITUALISTA 0,01 

25 BUDISMO 0,00 

26 OUTRAS RELIGIÕES ORIENTAIS 0,00 

27 EXÉRCITO DA SALVAÇÃO 0,00 

28 HINDUÍSMO 0,00 

29 ISLAMISMO 0,00 
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30 OUTRAS DECLARAÇÕES DE RELIGIOSIDADES AFRO-BRASILEIRA 0,00 

31 EVANGÉLICA PENTECOSTAL SEM VÍNCULO INSTITUCIONAL 0,00 

32 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL CADEIA DA PRECE 0,00 

33 EVANGÉLICA DE MISSÃO EPISCOPAL ANGLICANA 0,00 

34 ORTODOXA CRISTÃ 0,00 

35 LBV/RELIGIÃO DE DEUS -0,01 

36 EVANGÉLICA DE MISSÃO MENONITA -0,01 

37 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL CASA DE ORAÇÃO -0,01 

38 TRADIÇOES INDÍGENAS -0,01 

39 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL AVIVAMENTO BÍBLICO -0,01 

40 OUTRAS CATÓLICAS -0,02 

41 EVANGÉLICA DE MISSÃO CONGREGACIONAL -0,03 

42 NOVAS RELIGIÕES ORIENTAIS -0,04 

43 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO -0,04 

44 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL DEUS É AMOR -0,05 

45 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL CASA DE BENÇÃO -0,07 

46 EVANGÉLICA DE MISSÃO PRESBITERIANA -0,14 

47 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENT. CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL -0,31 

48 EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL UNIVERSAL DO REINO DE DEUS -0,47 

49 EVANGÉLICA DE MISSÃO LUTERANA -0,92 

50 CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA -5,78 

 

Os números são do Novo Mapa das Religiões da Fundação Getulio Vargas de 2009,
179

 

elaborado a partir de pesquisa feita pelo IBGE sobre orçamentos familiares – POF (2009). De 

2003 a 2009, além do grupo dos sem religião, o segmento pentecostal foi o que mais se 

expandiu, mantendo participação e representatividade importantes no quadro religioso 

brasileiro.  

Nessa pesquisa, a Congregação Cristã do Brasil tinha 2,8 milhões de fiéis, enquanto na 

Assembleia de Deus o total estimado foi de 11 milhões de membros. Em relação à mesma 

pesquisa, de 2003, a Congregação perdeu 11% de seus fiéis; em contrapartida, a Assembleia 

de Deus aumentou em 30% o número de seus membros. Comparando os números ao 

neopentecostalismo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a maior representante do segmento, 

perdeu 24% dos seus adeptos.
180

  

A Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus, das instituições religiosas, foi a 

que mais cresceu até 2009, o que comprova que a valorização dada ao neopentecostalismo 
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como representante do campo pentecostal não deve ser feita em detrimento do 

pentecostalismo clássico e deuteropentecostalismo, sob o risco de não haver fidelidade à 

realidade do campo religioso brasileiro,
181

 além de reforçar nosso interesse, pois exatamente 

sobre essa fatia numerosa do pentecostalismo são os esforços deste texto. 

 A mais recente pesquisa sobre o campo religioso brasileiro é o Censo do IBGE de 

2010; no decênio 2000/2010 o campo religioso brasileiro se manteve dentro dos padrões 

observados até aqui. A tabela abaixo mostra o número de fiéis por instituição em 2000 e em 

2010, com os respectivos desempenhos. 

 

Tabela 6: Número de fiéis por instituição – anos 2000 e 2010 - crescimento   

GRUPOS DE RELIGIÃO POPULAÇÃO RESIDENTE 

  2000 
%/TOTAL 

2000 2010 
%/TOTAL 

2010 
   
CRESCIMENTO 

TOTAL POPULAÇÃO 169.872.856   190.755.799     

CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 124.980.132 0,7357 123.972.524 0,6499 -0,81 

CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA 500.582 0,0029 560.781 0,0029 12,03 

CATÓLICA ORTODOXA 380.060 0,0022 131.571 0,0007 -65,38 

IGREJA EVANGÉLICA LUTERANA 1.062.145 0,0063 999.498 0,0052 -5,90 

IGREJA EVANGÉLICA PRESBITERIANA 981.064 0,0058 921.209 0,0048 -6,10 

IGREJA EVANGÉLICA BATISTA 3.162.691 0,0186 3.723.853 0,0195 17,74 

IGREJA EVANGÉLICA METODISTA 340.963 0,0020 340.938 0,0018 -0,01 

IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL 148.836 0,0009 109.591 0,0006 -26,37 

IGREJA EVANGÉLICA ADVENTISTA 1.209.842 0,0071 1.561.071 0,0082 29,03 

OUTRAS EVANGÉLICAS DE MISSÃO 34.224 0,0002 30.666 0,0002 -10,40 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS 8.418.140 0,0496 12.314.410 0,0646 46,28 

IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL 2.489.113 0,0147 2.289.634 0,0120 -8,01 

IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR 1.318.805 0,0078 1.808.389 0,0095 37,12 

IGREJA O BRASIL PARA CRISTO 175.618 0,0010 196.665 0,0010 11,98 

IGREJA DEUS É AMOR 774.830 0,0046 845.383 0,0044 9,11 

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 2.101.887 0,0124 1.873.243 0,0098 -10,88 

IGREJA CASA DA BENÇÃO 128.676 0,0008 125.550 0,0007 -2,43 

IGREJA MARANATA 277.342 0,0016 356.021 0,0019 28,37 

IGREJA NOVA VIDA 92.315 0,0005 90.568 0,0005 -1,89 

EVANGÉLICA RENOV. NÃO DETERMINADA   0,0000 23.461 0,0001   

COMUNIDADE EVANGÉLICA   0,0000 180.130 0,0009   

OUTRAS IGREJAS DE ORIGEM PENTECOSTAL 1.382.746 0,0081 5.267.029 0,0276 280,91 

EVANGÉLICA NÃO DETERMINADA 1.291.610 0,0076 9.218.129 0,0483 613,69 

OUTRAS RELIGIOSIDADES CRISTÃS 235.532 0,0014 1.461.495 0,0077 520,51 

IGREJA JESUS CRISTO SANTOS ÚLTIMOS DIAS 199.645 0,0012 226.509 0,0012 13,46 
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 1.104.886 0,0065 1.393.208 0,0073 26,10 

ESPIRITUALISTA 25.889 0,0002 61.739 0,0003 138,48 

ESPÍRITA 2.262.401 0,0133 3.848.876 0,0202 70,12 

UMBANDA 397.431 0,0023 407.331 0,0021 2,49 

CANDOMBLÉ 127.582 0,0008 167.363 0,0009 31,18 

OUTRAS DECLARAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS   0,0000 14.103 0,0001   

JUDAÍSMO 86.825 0,0005 107.329 0,0006 23,62 

HINDUÍSMO 2.905 0,0000 5.675 0,0000 95,35 

BUDISMO 214.873 0,0013 243.966 0,0013 13,54 

IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 109.310 0,0006 103.716 0,0005 -5,12 

OUTRAS NOVAS RELIGIÕES ORIENTAIS 41.770 0,0002 52.235 0,0003 25,05 

OUTRAS RELIGIÕES ORIENTAIS 7.832 0,0000 9.675 0,0001 23,53 

ISLAMISMO 27.239 0,0002 35.167 0,0002 29,11 

TRADIÇÕES ESOTÉRICAS 58.445 0,0003 74.013 0,0004 26,64 

TRADIÇÕES INDÍGENAS 17.088 0,0001 63.082 0,0003 269,16 

OUTRAS RELIGIOSIDADES   15.484 0,0001 11.306 0,0001 -26,98 

SEM RELIGIÃO 12.492.403 0,0735 14.595.979 0,0765   

ATEU   0,0000 615.096 0,0032   

AGNÓSTICO   0,0000 124.436 0,0007   

SEM RELIGIÃO+ATEU+AGNÓSTICO 2010   0,0000 15.335.511 0,0804 22,76 

NÃO DETERM. MÚLTIPLO PERTENCIMENTO 357.648 0,0021 643.598 0,0034   

NÃO DETERMINADA/MAL DEFINIDA   0,0000 628.219 0,0033   

DECLARAÇÃO DE MÚLTIPLA RELIGIOSIDADE   0,0000 15.379 0,0001   

SEM DECLARAÇÃO 383.953 0,0023   0,0000   

*Fonte: IBGE, dados dos Censos 2000 e 2010. 

 

A pesquisa demonstra a manutenção das tendências observadas, pois confirma-se o 

campo pentecostal como o mais representativo do segmento evangélico. De 42.275.440  

evangélicos, 25.370.484 se declaram pentecostais, perfazendo um universo de sessenta por 

cento (60%). Desses pentecostais, entre as instituições possíveis de serem classificadas, as 

igrejas do pentecostalismo clássico e deuteropentecostalismo somam 22.744.971 membros, 

(89,65%) do total dos pentecostais, contra apenas 2.600.220 membros das igrejas do 

segmento neopentecostal (10,25% do total). 

No mesmo censo observa-se que entre as denominações declaradas a Igreja 

Assembleia de Deus é a que mais cresceu nos últimos dez anos (46,28%), sinalizando a 

manutenção do vigor representativo desse segmento no campo religioso brasileiro, além da 

Igreja do Evangelho Quadrangular, com crescimento de 37,12%. 

Dissemos anteriormente que os pentecostais representam o diferencial no cenário 

religioso brasileiro, o que as pesquisas confirmam, em função de nas últimas décadas de 



 

 

alguma forma terem aproveitado e explorado em seu benefício as condições que a eles se 

apresentavam pela situação conjuntural do país. Na época, Ricardo Mariano observou: 

 

As cifras mencionadas indicam que, nesse período, as igrejas pentecostais 

souberam aproveitar e explorar eficientemente, em benefício próprio, os 

contextos socioeconômico, cultural, político e religioso do último quarto de 

século no Brasil. Nesse sentido, cabe destacar, em especial, a agudização das 

crises social e econômica, o aumento do desemprego, o recrudescimento da 

violência e da criminalidade, o enfraquecimento da Igreja Católica, a 

liberdade e o pluralismo religiosos, a abertura política e a redemocratização 

do Brasil, a rápida difusão dos meios de comunicação de massa.
182

 

 

 

 Na primeira década do século 21 as tendências permanecem. A acomodação do 

discurso pentecostal às ofertas da modernidade continua a fazer dele uma expressão religiosa 

das mais relevantes no contexto brasileiro. As relações dos pentecostalismos com a sociedade 

de consumo denunciam essas afirmações. Campos observou que no ano de 2005 o 

pentecostalismo contava com mais de 500 milhões de seguidores no mundo,
183

 o que se deu 

sobretudo pela capacidade que o pentecostalismo teve de se adaptar ao quadro apresentando 

acima por Mariano, ou seja, aos anseios de uma sociedade que convive com o paradigma da 

modernidade. E mais uma vez está se tratando do neopentecostalismo, pois,  

 

Compõe o segmento que expressa emblematicamente a adaptação do 

paradigma pentecostal ao capitalismo tardio, respondendo, paradoxalmente, 

às suas promessas falidas e adotando seus valores e estratégias culturais 

constituídas pelo primado do estético.
184

 

 

  

 Contudo, para haver coerência com os números apresentados, deve-se admitir que as 

igrejas pentecostais clássicas e deuteropentecostais de igual modo estabelecem suas relações 

de forma eficiente com os valores sociais modernos, e não apenas as neopentecostais, como 

se é levado a concluir.  

 

2.4.1 Ainda como representante dos menos favorecidos 
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O Brasil é o exemplo mais ―extraordinário‖ de crescimento e expansão do 

pentecostalismo no mundo.
185

 O pentecostalismo chegou ao país no início do século 20 a 

partir de duas frentes: no Norte do país o Estado do Pará e no Sudeste na cidade de São Paulo. 

Em 1910, no Sudeste, a Congregação Cristã do Brasil, fundada por um imigrante italiano, 

Luigi Francescon, se instala em São Paulo, na região do Brás; e no Norte, a representante 

maior do pentecostalismo brasileiro, a Assembleia de Deus, surge pelas mãos de dois 

missionários imigrantes originários da Suécia: Gunnar Vingren e Daniel Berg. Os três 

passaram pelos Estados Unidos no início do século 20 e tomaram contato com a doutrina 

pentecostal em Chicago, de onde foram enviados como missionários para o Brasil.
186

 O 

emergente movimento se expandiu entre as camadas mais pobres da sociedade, ou seja, as 

periferias de Belém
187

 e no Brás, local de forte concentração de operários imigrantes italianos. 

Walter Hollenweger destaca a ascensão da Assembleia de Deus em nosso país. O 

quadro abaixo foi montado a partir de gráfico do próprio autor, em que se observa o 

crescimento da denominação. Nos primeiros vinte anos os números são modestos e não 

dispomos de fontes seguras que os confirmem, mas nota-se o fortalecimento dessa instituição 

a partir da década de 1950. 

 

 

Tabela 7: Evolução Assembleia de Deus nos primeiros     
anos no Brasil – Membros e templos – 1930 a 1968 

 

 Ano Membros Templos  

 1930 13.511 109  

 1940 400.000 1609  

 1950 680.000 -   

 1960 960.000 4.300  

 1968 1.700.000 5.500  

     Fonte: Hollenweger, 1976, p.122. 

 

O bom desempenho a partir da década de 1930 ocorreu, segundo ele, em função da 

denominação ter se encaminhado em direção ao Sul (Rio de Janeiro, São Paulo, Porto 

Alegre). ―As Assembleias de Deus recrutaram seus adeptos entre as grandes massas da 
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população brasileira, quer dizer nas camadas sociais inferiores, incluindo mestiços e 

índios‖.
188

 O autor, citando entrevista do Mensageiro da Paz,
189

 destaca que ―Cristo deu um 

valor extraordinário ao homem – seu sacrifício é a prova. Por esta mesma razão, os líderes 

cristãos devem preocupar-se com todos os problemas humanos. Jesus foi um humanista por 

natureza‖.
190

 Hollenweger observa que na época em que escreveu seu texto (final da década 

de 1970) essa preocupação já estava se esmaecendo com a incorporação de elementos da 

classe média, porém lembra, sobre a história das Assembleias de Deus, que: 

 

Realizam um programa intensivo de educação, ensinam os analfabetos, 

editam e difundem muita literatura, constroem bibliotecas, jardins de 

infância e organizam cursos de português. Têm um fundo de ajuda para 

gestantes, enfermos e idosos, subvencionados pelo Estado, porque prestam 

serviços importantes ao povo. (Como exemplo) Assim o ministério Ipiranga 

(...) tem seis pregadores, seis anciãos, um evangelista e trinta comunidades 

em São Paulo e arredores, com um total de 3000 membros. Administra uma 

fábrica de ladrilhos. Em seu centro comunitário tem uma policlínica e 

serviços odontológicos (a preços moderados), uma escola de português, 

taquigrafia, serralheria, música e escola primária.
191

 

 

Nesse processo estava embutida uma tendência da igreja naquele período, em que 

víamos as ações sociais valorizadas como ferramenta de atuação eclesial. Aos poucos essas 

prioridades foram abandonadas. Walter Hollenweger revisa sociólogos, como Emílio 

Willems, que ao estudar as igrejas pentecostais brasileiras encontram nelas características 

importantes: 

 

Destaco a imensa ajuda que têm prestado as comunidades pentecostais aos 

analfabetos brasileiros para alcançar a sua autonomia. Nas reuniões 

pentecostais aprendem a formar uma opinião e a expressá-la. Ademais, a 

comunidade exerce um controle ético sobre seus membros: freia a dobre 

moral sexual muito comum no Brasil. A vida sexual pré e extraconjugal dos 

homens é completamente usual; em tempo, uma brasileira casada não pode 

deixar que seu marido, autoridade absoluta para ela, ponha em dúvida se 

quer sua fidelidade. Nas comunidades pentecostais o homem e a mulher 

estão submetidos às mesmas exigências éticas; nas camadas baixas da 

sociedade, onde consegue chegar o pentecostalismo, a posição da mulher 

melhorou consideravelmente. Em primeiro lugar havia um diálogo entre 

cônjuges com iguais direitos na benção da comida e nos cânticos na mesa 

familiar, costumes impensáveis na sociedade brasileira masculina. A benção 

da comida – disse Willems – transforma a comida familiar em um encontro 
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entre homem e mulher. Os outros brasileiros da mesma classe social se 

sentam à mesa, comem o mais rapidamente possível e se vão sem haver 

falado uma palavra.
192

   

 

A partir desses exemplos de atuação do pentecostalismo brasileiro da década de 1970, 

constata-se que fazia parte das preocupações das igrejas pentecostais a atuação com as 

populações desassistidas em busca de melhorias do padrão de vida.  O autor conclui que o 

pentecostalismo ―compreende‖, ou na época compreendia, os verdadeiros problemas 

brasileiros. 

 No Censo do IBGE de 2000 percebemos que o perfil socioeconômico desse segmento 

religioso ainda se mantinha fiel às camadas mais empobrecidas, principalmente nos grandes 

centros urbanos.  

 

Do ponto de vista demográfico, os pentecostais habitam mais as zonas 

urbanas do que as rurais, congregam mais mulheres do que homens, mais 

crianças e adolescentes do que adultos, e mais negros, pardos e indígenas do 

que brancos (...) Em matéria de educação, se caracterizam por um nível 

muito elementar, uma vez que seus fiéis possuem, sobretudo, cursos de 

alfabetização de adultos, antigo primário e primeiro grau (...) No que diz 

respeito às atividades econômicas, os pentecostais são caracterizados por um 

forte desvio positivo em relação aos ―serviços pessoais‖ e, nesse setor, eles 

ocupam, frequentemente, o emprego doméstico, com ou sem carteira de 

trabalho. Em consequência do predomínio dessa atividade, o seu nível de 

remuneração é muito baixo, uma vez que eles recebem basicamente até 3 

salários mínimos (...) Todos esses desvios do perfil demográfico e 

socioeconômico, em relação à média brasileira, revelam que o 

pentecostalismo se mostra particularmente bem implantado nas camadas 

mais populares que vivem nas cidades.
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Os dados recentes sobre a participação das igrejas pentecostais (clássica e 

deuteropentecostais) no cenário religioso brasileiro comprovam que se mantêm concentradas 

nas camadas menos favorecidas da sociedade. Este é um traço que parece caracterizar o 

pentecostalismo desde suas origens.  

A seguir, apresentamos um quadro das principais religiões distribuídas por classes de 

renda, o que ajudará a dimensionar algumas características do campo religioso. Nele vemos 

com se dava a distribuição das religiões do campo brasileiro, no ano de 2009, e quais as 
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denominações são mais representativas dos respectivos segmentos de classes de renda no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Denominações religiosas por classes de renda – ano 2009 

DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS   POP CLASSES ECONÔMICAS 

  R    E  D  C  AB 

TOTAL   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 

SEM RELIGIÃO   6,72   7,72   7,64   5,73   6,91 

CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 1 67,94   72,37   66,35   66,85   68,58 

EVANG. PENTECOSTAL ASSEMBLEIA DE DEUS 2 5,93   7,07   8,99   5,09   2,06 

EVANGÉLICA NÃO DETERMINADA 3 2,95   1,84   2,88   3,51   2,66 

EVANGÉLICA DE MISSÃO BATISTA 4 2,27   1,52   2,12   2,63   2,51 

ESPÍRITA 5 1,59   0,31   0,69   1,82   5,25 

EVANG. PENTEC. CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL 6 1,49   0,98   1,22   1,92   1,22 

OUTRAS EVANGÉLICAS DE ORIGEM PENTECOSTAL 7 1,26   1,04   1,26   1,45   0,84 

EVANG. PENTEC. UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 8 1,05   1,12   1,24   1,04   0,48 

NÃO DETERMINADA 9 1,03   0,95   1,12   1,04   0,96 

EVANG. PENTEC. EVANGELHO QUADRANGULAR 10 0,90   0,65   0,91   1,06   0,59 

EVANGÉLICA DE MISSÃO ADVENTISTA 11 0,86   0,81   0,88   0,92   0,62 

EVANGELICOS TESTEMUNHA DE JEOVÁ 12 0,67   0,36   0,54   0,88   0,62 

EVANGÉLICA DE OR. PENTECOSTAL DEUS É AMOR 13 0,55   0,69   0,94   0,38   0,00 

EVANGÉLICA DE MISSÃO PRESBITERIANA 14 0,54   0,19   0,41   0,60   1,26 

EVANGÉLICA DE MISSÃO LUTERANA 15 0,54   0,10   0,33   0,78   0,77 

EVANG. DE ORIGEM PENTEC. COMUN. EVANGÉLICA 16 0,53   0,34   0,40   0,73   0,34 

CATÓLICA APOSTÓLICA BRASILEIRA 17 0,47   0,39   0,45   0,54   0,43 

EVANG. PENTECOSTAL S/ VÍNCULO INSTITUCIONAL 18 0,33   0,28   0,47   0,31   0,13 

RELIGIOSIDADE CRISTÃ S/ VÍNCULO INSTITUCIONAL 19 0,30   0,20   0,24   0,38   0,22 

EVANGÉLICA DE MISSÃO METODISTA 20 0,22   0,21   0,23   0,17   0,45 

UMBANDA 21 0,21   0,10   0,22   0,25   0,27 

EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL MARANATA 22 0,21   0,11   0,27   0,23   0,19 

BUDISMO 23 0,15   0,02   0,03   0,19   0,50 

IGREJA JESUS CRISTO SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS 24 0,14   0,12   0,10   0,20   0,04 

CAMDOMBLÉ 25 0,13   0,06   0,10   0,17   0,19 

EVANGÉLICA PENTECOSTAL O BRASIL PARA CRISTO 26 0,11   0,06   0,22   0,10   0,01 

EVANGÉLICA DE ORIGEM PENTECOSTAL NOVA VIDA 27 0,10   0,03   0,02   0,16   0,12 

Fonte: Novo Mapa das Religiões, FGV, CPS, p. 28. 



 

 

 

O quadro da Fundação Getulio Vargas demonstra, como dissemos, que as 

denominações pentecostais concentram preferencialmente sua atuação entre as camadas mais 

pobres da população (Classes D e E), sendo ainda a participação nas classes AB bastante 

inexpressiva. A pesquisa demonstra que em 2003 ―a classe mais importante para os 

evangélicos pentecostais é a classe D (14,98), seguida dos pobres‖.
194

 Os números 

demonstram a existência de igreja pentecostal onde não foi registrada nenhuma participação 

no segmento social AB, como no caso da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Esse fato simboliza 

uma das marcas do segmento pentecostal, e entendemos que a opção dos pentecostais quanto 

à maneira de se posicionar socialmente faz com que tenham nos segmentos sociais menos 

favorecidos seu filão de maior aceitação.  

Mais recentemente, nos dados censitários do ano de 2010, a concentração dos adeptos 

pentecostais clássicos e deuteropentecostais se mantém entre esses segmentos econômicos. 

Abaixo, um quadro do último Censo dos principais grupos de religião segundo as classes de 

rendimento nominal mensal domiciliar per capta, considerando-se um salário mínimo de 

R$510,00. Esses dados são os mais recentes sobre a composição do segmento pentecostal e 

ajudam a corroborar as afirmações feitas sobre a participação na distribuição de renda dos 

pentecostais. 

 

      Tabela 9: Denominações religiosas por classes de rendimento – Salário mínimo – ano 2010  

 

                                                           
194

 Novo Mapa das Religiões / Coordenação Marcelo Cortes Neri. Rio de Janeiro: FGV, CPS, 2011. p, 49. 



 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010.195 

 

A partir desses dados considera-se que atualmente o segmento pentecostal continua a 

ser o mais representativo entre os setores da população que se encontram em faixas de rendas 

menos favorecidas.  

O pentecostalismo é, entre todos os grupos religiosos, o que mantém a maior 

concentração das populações com renda de até 1 salário mínimo, com 63,6 % do total de seus 

adeptos. Se considerarmos o nível de renda até 2 salários mínimos (R$1020,00), essa 

participação salta para 86,1% dos fiéis pentecostais; contra apenas 8,5% que ganham de 3 a 5 

salários, e 1,6% dos pentecostais com renda acima de 5 salários mínimos. São números 

atualizados que reforçam as informações até aqui observadas.  

Os números atualizados mostram que apesar de não ser o único segmento religioso no 

qual as camadas menos favorecidas da população brasileira estão presentes,
196

 indicam 

tendência que é traço marcante do pentecostalismo brasileiro e mundial, a ação entre as 

populações menos favorecidas. Esses dados complementam a defesa e ajudam a explicar que 

desde suas origens estadunidenses e a implantação e desenvolvimento no Brasil, o 
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Classes de rendimento 
nominal mensal 

domiciliar per capta 
(Salário Mínimo) 

Distribuição percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade residentes em domicílios particulares 
permanentes, por grupos de religião (%) 

Católica 
Apostólica 
Romana 

Evangélicas 
Espírita 

Umbanda e 
Candomblé 

Outras 
Religiosi

dades 

Sem 
Religião 

De Missão 
De origem 

Pentecostal 

Não 
Determina

da 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Até 1/8 5,0 2,3 3,8 2,1 0,4 1,7 2,6 4,4 

Mais de 1/8 a ¼ 6,7 4,2 7,0 4,7 1,2 4,1 4,5 7,3 

Mais de 1/4 a ½ 17,0 14,2 20,5 15,9 5,1 13,2 14,2 19,6 

Mais de 1/2 a 1 27,1 27,5 32,3 29,7 15,0 24,8 26,8 27,9 

Mais de 1 a 2 22,4 27,1 22,5 26,0 24,9 26,3 25,0 19,6 

Mais de 2 a 3 7,5 9,6 5,5 8,1 15,0 10,3 8,8 5,9 

Mais de 3 a 5 5,5 7,0 3,0 5,5 15,7 8,4 6,6 4,5 

Mais de 5 a 10 3,6 4,0 1,2 3,0 13,2 4,9 4,7 3,4 

Maia de 10 1,7 1,6 0,4 1,1 6,5 2,2 2,5 2,1 

Sem rendimento 3,4 2,6 3,7 3,9 2,8 4,1 4,2 5,2 



 

 

pentecostalismo é marcado pela característica de responder aos anseios das camadas mais 

pobres da sociedade. 

No distrito do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, onde ocorreu a pesquisa 

de campo em comunidades pentecostais, como veremos mais adiante existe um número maior 

de populações dessas classes de renda (D e E), o que nitidamente proporciona a concentração 

de igrejas pentecostais na região. A localidade foi alvo de ações de apropriações indevidas de 

terrenos que eram vendidos a populações de baixa renda com custos reduzidos, porém sem a 

devida documentação das propriedades, o que fortaleceu a ocupação da região por moradores 

de menor poder aquisitivo. Atualmente o poder público se esforça para legalizar essas 

propriedades, que são numerosas.  

Outro fator não menos relevante que os dados apresentam é o fato de que os 

pentecostais continuam concentrados, em sua ampla maioria, nas periferias dos grandes 

centros urbanos. Como observado, o pentecostalismo teve sua maior expansão no massivo 

desenvolvimento dos grandes centros urbanos brasileiros, a partir da formação das grandes 

cidades, principalmente na região Sudeste, depois do êxodo rural da década de 1950. Mais 

adiante posicionaremos a cidade de São Bernardo do Campo e o distrito do Riacho Grande no 

desenvolvimento dos centros urbanos no Sudeste brasileiro, mas desde já fica evidente que o 

desenvolvimento urbano é o combustível que impulsiona a expansão do movimento 

pentecostal, traço mantido desde suas origens. O distrito do Riacho Grande é região periférica 

da cidade de São Bernardo do Campo e teve seu avanço populacional intensificado em função 

da migração que recebeu a cidade de São Bernardo do Campo, principalmente na segunda 

metade do século 20. 

A seguir qualificaremos melhor o nosso campo etnográfico, ajudando a iluminar as 

questões aqui elencadas e, entendendo que, na visitação de campo, observamos forte 

participação das igrejas pentecostais, e grande concentração de populações de menor poder 

aquisitivo. 

  

2.5 Campo etnográfico: a cidade de São Bernardo do Campo 

 

Quando se recorta o campo desta pesquisa para a cidade de São Bernardo do Campo, é 

preciso entender o desenvolvimento e a realidade social da região, que teve forte participação 

do pentecostalismo. Cláudio Noronha lembra que a década de 1950 coincide com os planos de 



 

 

expansão industrial e urbana do governo Juscelino Kubitschek, e que fazia parte desse avanço 

a implantação das indústrias automobilísticas no país.
197

 A necessidade de obtenção de mão 

de obra para esse região industrial provocou um intenso êxodo de nordestinos para o Sudeste 

brasileiro, principalmente para São Paulo, em busca de trabalho e melhores condições de 

renda.  

A cidade de São Bernardo do Campo teve altos e baixos na organização de sua posição 

como município. No período de 1890 a 1939, o município de São Bernardo do Campo 

englobava toda a região do ABC. A partir de 1939, por ocasião de disputas políticas, ocorreu 

a remodelação na coordenação da região, e São Bernardo do Campo perdeu seu título de 

município, passando a ser reconhecido apenas como distrito da cidade de Santo André. A 

situação gerou enfrentamentos por parte de lideranças da região, até que em 1945 há a 

emancipação do município de São Bernardo do Campo.
198

  

São Bernardo do Campo está situada na região metropolitana de São Paulo conhecida 

como ―Grande ABC‖, que agrupa as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Segundo Noronha, o 

título ―Grande ABC‖ surgiu na década de 1950, dado pelo jornal Folha do Povo, em 

decorrência da relevância industrial que adquiriram as três cidades: Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
199

  

 A cidade de São Bernardo do Campo foi privilegiada pelos planos do presidente 

Juscelino Kubitschek, na implantação das indústrias automobilísticas, pela sua localização 

privilegiada entre a cidade brasileira mais emergente (São Paulo) e o porto de Santos, com 

acesso pela Rodovia Anchieta.
200

  

 

Tal expansão segue a implantação industrial ao longo dos eixos rodoviários a 

partir do final da década de 1940, em especial às margens da Via Anchieta, 

aumentando substancialmente o número de trabalhadores e acelerando o 

fluxo migratório de outras regiões menos desenvolvidas do país. Esse 

imenso crescimento foi marcado por forte segregação urbana e fragmentação 

do espaço, acelerando o processo de periferização, gerando uma cidade 

paradoxal, detentora de grandes empresas multinacionais produtoras de 

riqueza e áreas que apresentam altos índices de vulnerabilidade social.
201
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Durante as décadas de 1950, 1960 e 1970 a cidade recebeu o maior fluxo migratório 

da sua história, o que fez sua população saltar de 29.295 habitantes em 1950 para 425.611 em 

1980, sendo 292.816 migrantes (68,8% do total da população), segundo o censo de 1980 do 

IBGE.
202

 Essa evolução persistiu, e no ano 2000 a população era de 703.177 habitantes, dos 

quais 381.932 migrantes. 

O processo desenvolvimentista do período e a expansão do parque industrial fizeram 

com que São Bernardo do Campo recebesse forte fluxo migratório, o que ajudou a formatar 

áreas de periferias com forte concentração de populações de baixa renda, situação fértil para a 

proliferação do pentecostalismo. 

 

Para a parcela da população que aos poucos foi postando-se à margem dos 

grandes centros, o pentecostalismo encontrou espaço propício para seu 

enraizamento por, entre outras coisas, possuir considerável capacidade de 
reorganização social e constituição de comunidades. 203  

 

 Noronha, citando o sociólogo Candido Procópio Ferreira de Camargo, diz ainda que 

ele, ao estudar a sociedade brasileira na década de 1970,  

 
Observou que os problemas enfrentados por essa população alijada da 

sociedade, e em grande medida excluída das ações do poder público, 
fizeram com que buscassem em suas expressões religiosas diminuir o 

impacto de seus infortúnios sociais.  Diga-se de passagem que não eram 

poucos, e não apenas relativos às questões socioeconômicas, mas também 

étnico-raciais.  Parcela muito expressiva dos que viviam nas favelas ou 
regiões periféricas eram nordestinos e negros. 204 

 

Não é difícil aproximar a cidade de São Bernardo do Campo da industrialização, 

forte fluxo migratório e onda expansionista pentecostal das décadas de 1950 e 1960, o que 

com certeza significou a expansão das igrejas pentecostais na região. Mais recentemente, na 

década de 1990, houve a chamada Reestruturação Produtiva, na qual ocorre intensa 

transferência das oportunidades de emprego do setor industrial para o setor de comércio e 

serviços. 

 

2.4.1 Distrito do Riacho Grande 
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A localidade chamada Riacho Grande é um distrito da cidade de São Bernardo do 

Campo, e nela realizamos a pesquisa etnográfica sobre as relações do pentecostalismo com 

a sociedade de consumo. Inicialmente como Vila, no ano de 1948 foi criado oficialmente o 

distrito do Riacho Grande, atualmente classificado como Estância Ecológica. O distrito se 

localiza em uma região privilegiada em decorrência de sua proximidade com a represa 

Billings,
205

 estando inserido em um trecho da Mata Atlântica.  

 

A represa Billings é o maior reservatório de água da Região Metropolitana 

de São Paulo. Seu espelho d‘água possui 10.814,20 km², correspondendo a 

18% da área total de sua bacia hidrográfica, que ocupa um território de 

582,8 km², localizado na porção Sudeste da Região Metropolitana de São 

Paulo. Fazendo limite, a Oeste, com a Bacia Hidrográfica da Guarapiranga 

e, ao Sul, com a Serra do Mar, sua área de drenagem abrange integralmente 

o Município de Rio Grande da Serra e parcialmente os Municípios de 

Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Paulo.
206

 

 

 

No final do século 19 a região era área de exploração de madeira e venda de carvão 

pelos imigrantes que ali residiam, tornando-se forte polo de indústrias moveleiras e de 

serrarias.
207

  

Atualmente o distrito do Riacho Grande é classificado em duas zonas distintas 

dentro do Município de São Bernardo do Campo: 

- A zona urbana que é formada pelos Bairros: Finco e Bairro Rio Grande.  

O Bairro dos Finco é constituído pelas vilas: Jd. Tupã, Vl. Olaria, Sonho Real, Jd. 

Brooklin Rio Grande, Recreio Rancho Alegre, Jd. Icaraí, Jd. do Lago Azul, Sítio dos Finco, 

Vl. Praia Grande, Jd. Boa Vista, Boa Vista Pantanal.  

O Bairro Rio Grande é composto pelas vilas: Pq. Rio Grande, Pq. Estoril, Vl. 

Jurubatuba, Jd. Anchieta, Pq. Yara Praia, Jd. Monte Carlo (Vl. Tosi), Vl. do Rio Grande, Jd. 

Dona Luiza, Pq. Rio Grande, Vl. Rócio, Vl. Pelé.  

- A zona rural, formada pelos bairros: 
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O Bairro Alto da Serra, Bairro Capivari, formado pelas vilas: Jd. Rio Grande, Vl. 

Capivari, Chácara Capivari, Jd. Chácaras Santa Filomena, Pq. Turmalina, Pq. Ambiental 

dos Imigrantes.  

O Bairro Curucutu formado pelas vilas: Jd. São Luiz, Recreio Imigrantes, Sítio 

Curucutu, Billings Park. O Bairro dos Imigrantes, Bairro Rio Pequeno, Bairro Santa Cruz, 

Bairro Tatetos formado pelas vilas Jd. Miramar, Pq. IV Centenário, Sítio Rio Acima, Bairro 

Taquacetuba, Bairro Varginha formado pelas vilas Capelinha, Colônia dos Pescadores, Jd. 

da Borda do Campo, Pq. dos Lírios, Jd. Cocaia, Pq. Represa Billings e Bairro Zanzalá 

formado pelas vilas Jd. da Colina, Recanto Billings, Pq. dos Lagos. 

 

A distinção oficial, classificando o distrito em zona urbana e zona rural, exige melhor 

qualificação, pois o contexto urbano é composto da área mais central, local da sede 

administrativa e da concentração do comércio da região, além da localização do polo 

turístico, que recebe forte fluxo de turistas nos finais de semana.  

Entretanto, o que é classificado como zona rural tem por característica ocupar 70% da 

área total do distrito, formado basicamente por área de preservação ambiental com florestas 

e a represa. A zona rural, apesar de ocupar área maior, contém uma parcela menor da 

população (43,70%) da região, espalhada em pequenos povoados e vilas entre grandes áreas 

preservadas de floresta.  

Esses locais são de acesso mais restrito, por meio da travessia de balsa, o que 

desvaloriza os imóveis da região, razão pela qual ali estão concentradas as maiores porções 

de populações de baixa renda. Em muitas localidades há propriedades oriundas de 

ocupações que com o tempo transformam-se em pequenos vilarejos.  

A zona rural do distrito do Riacho Grande pode ser classificada como a periferia da 

periferia da cidade de São Bernardo do Campo, pois são as margens mais distantes do 

distrito do Riacho Grande, que já é classificado como região periférica do município.  

A concentração de populações de baixa renda, como veremos apresentada em quadro 

mais adiante, é também a zona de maior concentração de igrejas pentecostais, o que nos 

ajuda nas afirmações feitas aqui quanto a tendência dos pentecostais serem majoritários 

entre as populações menos assistidas da sociedade. A seguir disponibilizamos o mapa da 

localidade para uma melhor visualização do distrito em relação à cidade de São Bernardo do 

Campo, suas zonas e os locais em que realizamos a pesquisa de campo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Riacho Grande na Cidade de São Bernardo do Campo 

 
             Localidades Pesquisadas 



 

 

 

 

 

O distrito, como se observa no mapa, ocupa área de proporções avantajadas dentro do 

município. A seguir apresentaremos quadros com os números socioeconômicos do distrito 

do Riacho Grande. Total de habitantes por zonas de residência: 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – 

Censo Demográfico 2010 

A zona urbana concentra a maior 

parte da população (56,30%), apesar de 

ocupar área bem menor (30%) do território, o que ocorre em função da restrição de moradia 

nas zonas de preservação ambiental, visando manter no local o remanescente da mata 

atlântica. A seguir a tabela com a faixa de renda da população do distrito, somando-se todas 

as localidades da região, considerando-se a população de 10 anos e mais, por classes de 

rendimento nominal mensal, e um salário mínimo de R$510,00.                          

  

       Tabela 11: População Riacho Grande  

                                          por classes de rendimento  

                                              Salário Mínimo 

            Tabela 10: População Total  

Riacho Grande 

Bairros População 

Finco 10.153 

Rio Grande 6.344 

Zona Rural 12.805 

Total 29.302 

População (10 anos e mais) por classes de 
rendimento nominal mensal (Salário Mínimo) 



 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Os dados atualizados dão um perfil dos habitantes da localidade: 31,1% tem 

rendimentos de até 1 salário mínimo (R$510,00). Se ampliarmos a base de análise para 2 

salários mínimos, obtém-se 72,2% da população do distrito nessa faixa de renda. Até 3 

salários mínimos há 85,5% da população da localidade nessa faixa de ganho.  

Possivelmente em função das relações entre a cidade de São Bernardo do Campo e a 

implantação do pentecostalismo, atualmente o distrito de Riacho Grande abriga de forma 

majoritária igrejas pentecostais com predominância das igrejas do pentecostalismo clássico 

e deuteropentecostalismo.  

A prefeitura de São Bernardo do Campo e a subprefeitura do Riacho Grande não 

dispõem de cadastro das igrejas localizadas na região, por isso foi essencial visitar o campo 

listando as igrejas dessas denominações inseridas em cada bairro do Distrito, o que resultou 

no quadro com as denominações em cada zona da localidade: 

 

 

Tabela 12: Denominações pentecostais – Riacho Grande 

Salários mínimos 
População 

com 
rendimento 

% 

Até ½ 530 3,8 

Mais de 1/2 a 1 3.832 27,3 

Mais de 1 a 2 5.773 41,1 

Mais de 2 a 3 1.871 13,3 

Mais de 3 a 5 1297 9,2 

Mais de 5 a 10 586 4,2 

Mais de 10 a 15 85 0,6 

Mais de 15 a 20 44 0,3 

Mais de 20 27 0,2 

Sem rendimento 10.218   

Regiões/Denom

inações 

Assembleía 

de Deus 

Congregação 

Cristã no 

Brasil 

Deus é 

amor 

Igreja 

Ebenezer 

O 

Brasil 

para 

Cristo 

Batista 

Renova

da 

Presbit

eriana 

Renova

da 

Avivamento 

Bíblico 

Outras 

Igrejas 

Pentecost

ais 

Zona Urbana 6 2 2 2 1 1 1 2 5 

Zona Rural 9 3 6      8 



 

 

 

 

Pelo levantamento verifica-se um número expressivo de denominações pentecostais, 

majoritárias no distrito de Riacho Grande, mesmo porque das igrejas do protestantismo 

histórico só existe uma Presbiteriana Conservadora instalada na região central; a Igreja 

Católica tem somente dois templos no local, enquanto as igrejas chamadas neopentecostais 

têm três templos na região. Das 48 instituições observadas, 26 (54,17%) se encontram na 

zona chamada rural, o que decorre de que nessas regiões estão concentradas as maiores 

taxas de vulnerabilidade social. É região de difícil acesso, de propriedades de pequeno 

valor, preferida por populações de baixo poder aquisitivo para usufruir das comodidades da 

região central. 

Na visitação observamos se tratar, de forma majoritária, de pequenas comunidades 

localizadas em vilas com acesso restrito aos moradores da localidade. A distância e as 

dificuldades de locomoção restringem o tamanho das igrejas. São locais de pequena 

infraestrutura, acomodações modestas e pouco investimento, mesmo por parte das 

instituições pentecostais tradicionais. Geralmente são dirigidas por lideranças locais que 

recebem o aval da instituição para exercer o trabalho.  

 

 

2.6 Algumas observações sobre a presença pentecostal no 

campo e hábitos de consumo  

 

 Em nossa observação de campo detectamos os mesmos padrões levantados até aqui 

para a região. Do total de setenta questionários de fiéis pentecostais moradores da região, 

verificamos uma concentração de 64,30% de entrevistados com renda de até dois salários 

mínimos; quando ampliamos para até três salários há um total de 80,02% dos entrevistados. 

A maioria reside em casa alugada (55,71%), supostamente  população situada em níveis de 

baixo poder aquisitivo. Entretanto, observamos que esses sujeitos valorizam hábitos que 

demonstram necessidades motivadas pela moderna tendência do consumo.  

Dos entrevistados, 37,13% declararam que frequentam shopping centers de uma até 

várias vezes por mês, número que entendemos significativo de uma tendência de valorizar a 

Totais 15 5 8 2 1 1 1 2 13 



 

 

importância do consumo de produtos que estão além da sua realidade, pois shopping centers 

são locais de consumo de produtos das populações de maior poder aquisitivo. 

 A cidade de São Bernardo do Campo, além de shopping centers, tem um centro 

comercial importante para a população de baixa renda, que é a rua Marechal Deodoro, local 

de acúmulo de lojas de todos os segmentos de produtos, inclusive  os denominados 

―piratas‖, que recebe diariamente um grande número de consumidores, em sua maioria das 

classes D e E. Quando questionados sobre o número de vezes que visitam esses espaços 

obtivemos o seguinte resultado: 71,43% dos entrevistados dizem que frequentam o local 

entre uma e várias vezes por mês. Esse dado mostra que a frequência das visitas dos sujeitos 

do Riacho Grande a esse centro comercial é significativa e mostra uma assiduidade nas 

práticas de consumo que excede a média do seu poder aquisitivo. 

 No gráfico a seguir há a resposta estimulada sobre quais itens de uma lista fazem 

parte da prioridade no momento das compras dos pentecostais:  

 

 

 

 

 

Grafico 1: Itens prioritários nos hábitos de compras 
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Dentre os produtos mais buscados nas visitas de consumo aparecem as roupas, com 

50% dos itens mais consumidos, seguidas de maquiagens e perfumes, com 12,85%, além de 

sapatos (10%) e joias e bijuterias (10%).  

Na discussão sobre as necessidades e de quanto atualmente o consumo está voltado 

para itens que excedem o essencial, observamos que por mais que o vestuário não seja um 

item supérfluo, o número de vezes que os sujeitos vão até esses locais de consumo para 

aquisição desses itens demonstra que os hábitos de consumo dos pentecostais no distrito do 

Riacho Grande estão em sintonia com aqueles teorizados neste texto.  

Outro fato a ser destacado é que as maquiagens e perfumes, além de joias e 

bijuterias, são mais lembrados do que celulares (7,14%) e aparelhos eletrônicos (4,28%), 

além de itens de higiene pessoal (4,28%) e produtos de necessidades básicas (7,14%). Nota-

se uma maior preocupação com aparência pessoal e em adequar o padrão estético de cada 

sujeito. 

 No próximo capítulo pretendemos estabelecer melhor essa rede de influência, 

buscando por meio dos questionários e de entrevistas com os sujeitos pentecostais da região, 

entender como se dá no cotidiano a ação do consumismo. Pretendemos ainda observar como 

o consumismo ajuda a moldar os hábitos desses sujeitos e ajudá-los a estabelecer novas 

prioridades no estilo de vida, ou seja, até que ponto se identificam com os ensinamentos das 

instituições pentecostais. 



 

 

CAPÍTULO 3 

PENTECOSTALISMO E CONSUMISMO: 

ESTRUTURANDO O PERFIL DE UM NOVO SUJEITO 

RELIGIOSO 

Depois de haver debruçado com mais intensidade sobre a sociedade de consumo e o 

pentecostalismo, observando ainda, pela pesquisa de campo, traços de influências do consumo 

nas práticas religiosas, prosseguimos observando a rede de influências para identificar quais 

características assumem para si os sujeitos pentecostais. Na dinâmica da formação da 

realidade social os agentes se influenciam mutuamente. Nela, os sujeitos religiosos expressam 

as escolhas construídas a partir das opções que a própria sociedade coloca à sua disposição, 

ajudando-os a edificar o universo simbólico à sua volta. As escolhas não se dão naturalmente, 

mas fazem parte de uma construção social devidamente estruturada a partir das exigências da 

própria sociedade. As tendências observadas no campo etnográfico demonstram que outras 

possibilidades de relação com o sagrado são buscadas pelos sujeitos pentecostais, elaborando 

um novo processo de interação com o grupo, mesmo essas tendências ainda não terem sido 

devidamente objetivadas pela instituição religiosa a que pertencem. Tecem-se no cotidiano 

dos sujeitos, oriundos do diálogo com a realidade consumista moderna, hábitos e práticas que 

possibilitam a formação de um novo sujeito religioso.  

Cabe observar que não estamos dizendo tratar-se de práticas consolidadas, ou que o 



 

 

pentecostalismo que conhecemos se descaracterizou a ponto de não mais ser reconhecido, 

porém deve ser classificado como embrião de uma nova maneira de expressão, da qual 

podemos aferir tendências de um futuro próximo. O censo demográfico de 2010 revelou que o 

pentecostalismo se mantém como expressão para um número significativo de sujeitos da 

população brasileira, e tentaremos analisar os fatos aos quais se deve esse vigor na 

contemporaneidade, e estudar as características que apresenta o novo jeito de ser pentecostal. 

Antes, porém, deve-se explicar brevemente a realidade do pentecostalismo em períodos mais 

recentes. 

 

3.1 Pentecostalismo contemporâneo 

  

Na contemporaneidade, observamos no Brasil uma realidade de pentecostalismos 

fortes, de representatividades diversas, como constatado no distrito do Riacho Grande. Ao 

verem objetivados e naturalizados pela sociedade os princípios consumistas, são forçados a 

repensar sua maneira de ser como sujeitos religiosos. A sociedade atua a partir de processos 

dinâmicos e, com isso, oferece a possibilidade de analisar mais detidamente como se formam 

e se estruturam os novos campos e os novos sujeitos. 

Ainda é característica do pentecostalismo estar presente nas comunidades de 

populações menos favorecidas (o que o Censo 2010 reproduz , fazendo desse o seu local de 

maior atuação. A prática pentecostal revestida de uma espiritualidade mais emotiva, com 

discursos simples, desprovidos de erudição, é adequado às carências dessas populações. Aliás, 

as dinâmicas são consequência da forma como os sujeitos menos capacitados encontram para 

se expressar e se comunicar dentro do grupo e com o sagrado. Quando não se dispõe da 

oratória e da compreensão intelectual, as expressões corpóreas ajudam  a entender a 

mensagem. O pentecostalismo preserva alguns traços que lhe deram sentido, valorizando os 

processos da experiência religiosa dos adeptos.  

Enfim, o pentecostalismo continua representando espaços de oportunidade para 

sujeitos que não veem em outras instâncias da sociedade oportunidades para sua 

autoafirmação. Em muitas comunidades espalhadas pelas periferias se desenvolvem 

programas de suporte por meio de distintas redes de solidariedade e apoio. Exemplo atual é o 

quanto as igrejas pentecostais estão envolvidas nos processos de acolhida e tratamento da 

dependência química,
208

 problema significativo, que causa, no início do século 21, múltiplos 
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transtornos e desarranjos. Um número expressivo de famílias é afetado e, sem condições 

financeiras, não conseguem oferecer opções de convívio e formação, além de não 

proporcionar tratamento adequado.  

As igrejas pentecostais atuam dando suporte espiritual às famílias, além de auxílio no 

tratamento do problema da dependência química. Os processos de conversão ao 

pentecostalismo costumam ser seguidos de uma maior rigidez com relação aos vícios, 

colocando os dependentes em contato com uma experiência espiritual, de caráter emotiva é 

menos flexível, o que no caso do enfrentamento à dependência química é bastante eficiente. 

As pesquisas sobre o pentecostalismo em períodos recentes afirmam que o 

crescimento pentecostal deu-se, sobretudo, em função da sua atuação a partir das mídias, do 

diálogo com o marketing e estratégias mercadológicas. Fato notório, sobretudo nos espaços 

urbanos, em que a utilização das mídias representou maior projeção e divulgação da obra 

pentecostal. Entretanto, existem distintas razões que motivaram o crescimento. A mídia e a 

lógica do mercado são ferramentas sempre mais acessíveis, fazendo parte das estratégias das 

igrejas neopentecostais. O neopentecostalismo prefere o centro às periferias, a classe média 

ou média alta aos menos favorecidos, as mídias eletrônicas ao contato direto nos templos.  

No início do século 21, nas comunidades pentecostais periféricas, como as do campo 

que analisamos, notamos que, além da presença neopentecostal não ser tão expressiva, as 

razões que movem os sujeitos a buscar filiação religiosa no pentecostalismo são 

eminentemente de suporte para as situações de aflição causadas pela realidade social, 

refletidas a partir do ambiente familiar. Ali obviamente a mídia também se faz presente, 

porém ela não é o fato determinante, pois existem outras razões que motivam a busca e a 

filiação a essas comunidades.  

As velhas fórmulas pentecostais de dar voz se mantêm como atrativo eficaz. Conforme 

visto em outros períodos da evolução pentecostal, a acolhida, solidariedade, conforto da 

pertença comunitária, o direcionamento e a regulação das relações familiares representaram 

fatores prepoderantes no engajamento pentecostal, e ao que tudo indica ainda o são. Essas 

ações facilitam um processo de autoafirmação para os sujeitos, contando ainda como parte das 

estratégias das comunidades a simplicidade das liturgias, a pouca erudição das celebrações, a 

capacitação dos sujeitos para enfrentar as dificuldades do seu cotidiano, a assistência social 

etc., motivos fortes que estimulam a adesão nas igrejas. 

Gostaríamos de nos ater a características observadas na pesquisa de campo, para 
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buscar detalhadamente os aspectos que atualmente influenciam os sujeitos pentecostais, e se 

neles se observam traços de influências sofridas na relação com o consumismo. Possivelmente 

são realidades que ainda não foram consolidadas ou não se evidenciam, mas se observa nas 

entrelinhas das entrevistas e dos questionários preocupações e exigências que aderem à nova 

maneira de ser pentecostal. 

 

3.2 Pentecostalismo e aparência 

  

O pentecostalismo tem como características marcantes a postura tradicional de 

rejeição à busca de riquezas e de poderes terrenos, rejeição ao gozo nos prazeres desse mundo 

e do apego ao dinheiro. Essa tradição coaduna com a visão que Weber chamou de ascética
209

 

frente aos valores e práticas culturais ―do mundo‖. A proposta de Weber se deteve em 

observar como a teologia da predestinação de João Calvino levou os protestantes a carregar 

uma marca eletiva que supostamente os predestinaria à salvação ou à danação eterna. Essa 

eleição forçou no cotidiano dos fiéis a busca por atitudes que os identificassem como 

escolhidos de Deus. Em outras palavras, o ascetismo e o rigor da vida do eleito o afastariam 

dos prazeres deste mundo, criando um estilo de vida regrado, de contenção diante da 

satisfação dos desejos mundanos, de rigidez quanto ao controle de sua vida financeira, sinais 

da sua eleição. Na base da teoria weberiana estaria a ideia de que o ascetismo protestante 

auxiliou na expansão do sistema de produção capitalista. 

O pentecostalismo, pela sua origem norte-americana, sofreu as influências dessa 

construção ideológica, fazendo parte desses princípios as preocupações escatológicas, típicas 

do pentecostalismo, de uma leitura escapista sobre a salvação da alma e da volta de Jesus para 

buscar os eleitos. No depoimento de uma entrevistada da Igreja Deus é Amor, notamos 

reflexos desse direcionamento: 

 

Nesse negócio de comprar, irmão, acho que o povo está esquecendo daquilo 

que Jesus disse. O mundo é duro e nós não temos nada com ele. Nossa vida é 

de Jesus e as coisas do mundo não serve, senão desvia. O povo de Deus 

precisa orar mais e ter temor de Deus. (Josefa, 55 anos) 

 

 

Na declaração constata-se uma relação estabelecida pelo fiel com a realidade à sua 
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volta. Os pentecostais tradicionais refletem uma maneira típica das igrejas pentecostais, que é 

procurar não se ―misturar‖ com as ―coisas do mundo‖, supostamente referindo-se à intenção 

de se separar como escolhidos por Deus. São doutrinas que supostamente forçariam os fiéis a 

observar os preceitos rígidos e moralistas da instituição, o que obviamente os afastaria das 

tentações e dos prazeres.  

Em um mundo secularizado e racionalizado, em que o consumismo dita as regras de 

convivência, perde-se a antiga compreensão da salvação pentecostal como renúncia aos 

valores ―deste mundo‖. O consumo chama ao envolvimento, à padronização do gosto, a 

desfrutar do prazer de pertencer à estrutura do mundo. O ascetismo e o afastamento que 

caracterizavam o papel do fiel na sociedade contrastam com a nova realidade consumista, e 

são encaradas pelos próprios fiéis como formas ―inadequadas‖ de se relacionar com a vida.  

Resta, a partir dessa relação, a reinvenção dos padrões de comportamentos religiosos, 

e assim novas formas de apropriação do sagrado são criadas. Na busca religiosa no contexto 

da modernidade observa-se a tendência em atender as exigências do mercado e do consumo, 

indo além de simplesmente atender as necessidades de realização mística. Nas entrevistas 

observamos que atualmente se fortalece a preocupação em afirmar que a pertença religiosa 

poderá oferecer ao fiel a possibilidade de ter o direito de participar da encantadora e prazerosa 

estrutura de consumo da sociedade moderna, em detrimento das preocupações escatológicas 

de outrora. Essa afirmação se observada na mudança que os pentecostais adotam quanto à sua 

maneira de se vestir ou as preocupações com a aparência, ou ainda a frequência a salões de 

beleza e academias de musculação, por exemplo. O rigor e o pudor dão lugar à necessidade de 

os fiéis se mostrarem ―adequados‖ aos padrões da moda. 

Quando analisamos a teoria sobre o consumo de Colin Campbell
210

, vimos que o autor 

entende o consumo influenciando a vida cotidiana a partir daquilo que é definido como 

―hedonismo moderno‖. É uma possibilidade de entender o prazer surgido de forma imagética, 

sendo realizado pelo ato de consumo. A gama de símbolos atrelados ao consumo supre os 

prazeres construídos pela imaginação. O ato do consumo satisfaz os desejos ilimitados de 

prazeres. Sobreviver na sociedade contemporânea significa conviver com esse estilo de vida 

voltado para a manutenção do consumismo. 

 Quando contrapomos o ascetismo das doutrinas à busca pela satisfação dos prazeres e 

de uma melhor aparência dos sujeitos, há um choque de paradigmas. O antigo ascetismo 

pentecostal, ao se deparar com a estrutura consumista, que traz como proposta a satisfação 
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ilimitada de prazeres, força os sujeitos, por exemplo, a amenizar a importância atribuída aos 

princípios doutrinários das denominações. Os sujeitos constantemente expostos às tentações 

consumistas da sociedade contemporânea buscam construir sua realidade religiosa sem abrir 

mão da capacidade individual de querer, desejar, almejar as ofertas simbólicas disponíveis no 

mercado.  

Quando questionados sobre a importância doutrinária das suas igrejas, 52,85% dos 

sujeitos indicaram que ainda consideram importantes e que buscam segui-las; 

contraditoriamente, quando perguntados quais dessas orientações entendem como relevantes, 

30% dizem que nenhuma orientação doutrinária é relevante na sua vida. Isso denuncia a 

flexibilização da importância que os direcionamentos eclesiásticos impõem aos sujeitos, fruto 

da maior propensão que observamos de mesclar o que a instituição entende como ideal e o 

que a prática de vida oferece como possibilidade. 

O consumismo é marcante nesse embate de princípios. Atualmente observa-se que 

junto com o comportamento ascético, do rigor das vestimentas e do pudor exigido pela 

doutrina, existe a preocupação com a aparência, moda e estilo. Apresentar-se de forma 

destacada na igreja satisfaz. O consumo de determinados produtos supre anseios na vida de 

alguns sujeitos, mesmo nos espaços de culto. Uma entrevistada da Igreja O Brasil para Cristo, 

questionada sobre o que pensava do comportamento dos membros da sua igreja, comentou: 

 

Tem gente que vai na igreja pra ficar olhando a roupa da irmã. Acho isso 

muito errado! Igreja não é lugar disso, só que infelizmente tem gente que 

pensa isso. Parece desfile de moda, e uma fica olhando a roupa da outra. É 

bom estar bonita na presença do Senhor, acho que você tem que dar o 

melhor pro Senhor, porque ele nos dá o melhor, mas não acho certo ficar 

desfilando e se mostrando dentro da igreja. (Paula, 35anos)
211

 

 

 Observamos, a partir do comentário, tendência de que ser pentecostal inclui a 

valorização de preocupações não muito comuns. As pessoas se sentem realizadas ao ostentar 

um visual moderno, novo, diferenciado, seguindo os padrões da moda. A sociedade 

consumista exige dos sujeitos preceitos importantes, e para sua sustentação propõe uma 

insaciável gama de desejos e possibilidades de satisfação de prazeres, sempre acompanhada 

de uma urgente oferta de novas mercadorias, disponíveis para a satisfação.
212

 A estrutura 

influi na formação dos estilos dos sujeitos religiosos, que confrontam a antiga forma ascética 
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de se apresentar socialmente, elaborando um estilo mais adequado aos padrões dele exigidos 

pela estrutura consumista.  

Lipovetsky afirma que modernamente vivemos como embriagados pela satisfação de 

toda sorte de prazeres, e que o consumo nos enche de alegria; os objetos que compramos 

refletem aquilo que idealizamos como padrão de vida e transmitem signos como 

―dinamismo, elegância, poder, renovação de hábitos, virilidade, feminilidade, idade, 

refinamento, segurança, naturalidade‖.
213

 Esse universo está sendo apropriado pelos 

pentecostais em sua aventura pela satisfação dos prazeres. Em outra entrevista com um fiel 

pentecostal, membro há doze anos da Igreja Assembleia de Deus, a qual frequenta  com a 

mulher e dois filhos adolescentes, perguntamos sobre a importância que atribui à moda: 

 

Eu não ligo para essas coisas. Não me importa muito, mas aqui em casa é 

sempre dor de cabeça. Minha mulher e os meninos são muito ligados em 

televisão e novela, e nós acaba brigando. Outro dia foram e gastaram com 

coisa que não acho certo, porque não precisa. Esse negócio de moda é pra 

tirar dinheiro, muda o quê? Acho que temos que viver de acordo com o que 

Deus nos dá. Esse negócio de muito luxo não é de Deus. Outro dia gostei, o 

pastor falou disso na igreja, e é verdade; nós vive pra pagar conta. Se tá 

precisando de roupa e tênis concordo, precisa, mas por que pagar cem reais 

se tem um que calça igual por trinta? (João, 46 anos) 

 

Por trás da divergência familiar, há a necessidade de a mulher e os filhos adolescentes 

adquirirem produtos adequados aos padrões de um estilo de vida que possivelmente não 

condiz com o do entrevistado, o que acabou não lhe agradando. O que demonstra claramente 

como essa busca de uma nova maneira de se relacionar com a vida pelo consumo influencia 

os padrões de vida dos pentecostais, e implica satisfação, independentemente do 

direcionamento da igreja. Se o pastor orienta sobre o controle quanto aos gastos, na prática o 

ensinamento parece não ser observado, pelo menos por parte dos integrantes da família. Da 

mesma maneira, notamos divergências na forma como a família estabelece as relações com a 

instituição e a doutrina. Se o pai ainda se mantém rigoroso no relacionamento com os hábitos 

de consumo, a mulher e os filhos demonstram maior disposição em flexibilizar tais 

exigências.  

Atualmente, uma vida ascética, de pessoas que se voltam prioritariamente para as 

coisas do céu e abrem mão dos prazeres do mundo, está ―meio fora de moda‖ dentro do 

padrão de alguns evangélicos pentecostais. Importa se sentir realizado e satisfeito. Abre-se a 

possibilidade, dentro da pertença religiosa, para o ato de desejar coisas como sinal de uma 
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vida melhor e mais prazerosa, vida simbolicamente atrelada aos bens e aos hábitos de 

consumo. Deve-se comentar que o nível de renda dos entrevistados é muito baixo. Do total de 

oitenta questionários, 64,30% declaram que recebem até dois salários mínimos, pouco mais de 

mil reais; quando ampliamos a base para três salários, alcançamos um total de 85% dos 

questionários. Isso demonstra que a maioria dos sujeitos entrevistados no campo se encontra 

em um patamar de poder aquisitivo muito baixo, referendando os dados censitários 

observados.   

 Outro entrevistado da Igreja O Brasil para Cristo sobre a moda afirma: 

 

Lá na igreja antes tinha a proibição das irmãs de usar calças, brincos, essas 

coisas. Teve um ano que o pastor da nossa igreja resolveu mudar isso e foi 

uma briga danada. Achei certo, porque ele disse que nas outras igrejas do 

campo era proibido, mas que muitas irmãs não seguiam. Quando tinha que 

passear as irmãs se emperequetavam toda e quando ia pra igreja mudava 

tudo. Ou é ou não é. Ele tava certo. (Ricardo, 42 anos)  

 

A fala demonstra um confronto entre velhas doutrinas pentecostais e novos padrões de 

comportamento impostos pelo mercado. Ela revela o cotidiano de igrejas que são obrigadas a 

amenizar os princípios da sua postura em função das exigências da sociedade consumista. O 

rigor doutrinário exigido do fiel no espaço cúltico não é observado em outros ambientes de 

seu convívio social. A dinâmica, na qual forças outras influem na construção da realidade 

religiosa dos adeptos, cristaliza-se na moderna maneira observada nos sujeitos pentecostais do 

campo. Para o fiel importa participar da estrutura social à sua volta, usufruindo das ofertas 

disponíveis no mercado de consumo, pois elas são fonte de prazer. A busca pelo consumo é 

igualmente fonte produtora de sentido, pois oferece satisfação em um contexto em que o 

hedonismo se apresenta de forma contundente. 

Deve-se notar que quando salientamos a tendência de valorizar os prazeres oferecidos 

pela estrutura consumista contemporânea em populações de baixa renda, há sacrifícios em 

para se manterem adequados aos padrões do mercado de consumo atual. Sem condições 

financeiras, em muitas situações sacrificando outras prioridades, alguns sujeitos buscam 

maior adequação do seu padrão de vida àquilo exigido socialmente. Como se observou sobre 

as roupas, pois 50% dos entrevistados afirmam adquirir roupas com grande frequência, 

normalmente sem necessidade, optando por produtos que fogem do seu padrão de vida. 

Nenhum dos entrevistados demonstrou preocupação com a poupança, ou reservas financeiras, 

tão importantes para o estilo ascético de vida. Mesmo nos sujeitos em que a renda familiar 



 

 

está acima da média, todo o ganho é consumido por despesas e compras efetuadas com 

intensa regularidade. 

Na realidade precária dessas populações, o sacrifício exigido pelo consumismo, por 

exemplo, ao adquirirem determinadas marcas que simbolizam prestígio, tem como único 

objetivo a satisfação do prazer de pertencer à estrutura da vida moderna, ou em ostentar 

símbolos que indicam que participa da estrutura social do mundo contemporâneo, ainda que 

seja em detrimento de necessidades básicas de sobrevivência, como a alimentação. Nas 

observações de campo notamos a falta de itens básicos de alimentação em alguns lares, porém 

havia itens que poderiam ser classificados como ―supérfluos‖, como computador, internet, 

celulares, tênis de marcas famosas etc. Consumir satisfaz e dá prazer. O hedonismo de uma 

vida em que o prazer passa a ser a tônica é vivenciado pelos sujeitos pentecostais em busca de 

seus desejos. 

 

O pobre é forçado a uma situação na qual tem de gastar o pouco dinheiro ou 

os parcos recursos de que dispõe com objetos de consumo sem sentido e, não 

com suas necessidades básicas, para evitar a total humilhação social e evitar 

a perspectiva de ser provocado e ridicularizado.
214

 

 

A adequação a um novo estilo de vida se dá pela necessidade de os sujeitos religiosos 

se adaptarem à estrutura consumista contemporânea. A exigência social força a maior 

participação nas lógicas do consumo e a aceitação de posturas que ao serem confrontadas 

pelas regras doutrinárias, carecem de nova configuração. 

Itens de grande procura nos meios pentecostais são os CDs e DVDs do mercado 

gospel. A música desempenha papel de extrema relevância nos ambientes pentecostais, tanto 

que o mercado de música gospel representa na atualidade um dos segmentos que mais 

concentram os investimentos de gravadoras e de empresas do ramo artístico, mesmo aquelas 

conhecidas como seculares. O consumo de produtos com músicas de mensagens religiosas 

representa para o fiel a possibilidade de exercer a sua fé, ajudando-o a se aproximar do 

sagrado de forma individual. Nos questionários, a observação doutrinária mais lembrada pelos 

pentecostais foi a de não se relacionar com pessoas de fora da igreja (27,14%), e no mesmo 

nível de importância está a orientação em não ouvir músicas seculares, para 27,14% dos 

entrevistados.  

A exigência é própria de uma religião que se adapta às normas do mercado religioso, 

supostamente onde a comercialização de bens religiosos atende a uma demanda pelo consumo 
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de bens que simboliza a pertença a determinados segmentos sociais. Vimos como o consumo 

está vinculado aos processos de construção de identidades. No mercado de consumo de bens 

religiosos, o consumismo é determinante, pois a ele cabe o papel de dar significado simbólico 

para a vida do sujeito religioso. 

A preocupação com a aparência é marcante na vida dos sujeitos contemporâneos, e 

deve se apresentar adequadamente, de acordo com os padrões exigidos pela moda. Mike 

Featherstone
215

 teorizou sobre como o consumo atribui às pessoas um estilo de vida que lhes 

dá significado. Uma grande teia de padrões é construída socialmente em busca de estilos 

adequados de vida para os membros de determinada sociedade, e isso se faz pelo consumo. 

Padrões fortemente atrelados à maneira como as pessoas se mostram socialmente. Vimos 

como Bauman alerta sobre a tendência contemporânea da pessoa ser obrigada a se revestir de 

atributos de boa mercadoria, oferecida e consumida no universo das relações de mercado.
216

 O 

revestimento inclui a preocupação com a aparência. 

 Sob outro ponto de vista, para sustentar a imensa estrutura capitalista de produção e 

consumo, é essencial que o indivíduo seja doutrinado a valorizar determinados hábitos que 

farão dele potencial consumidor
217

, ou ainda, como Bauman afirma, quando os próprios 

consumidores são obrigados a se transformar em mercadorias,
218

 e não qualquer mercadoria, 

mas aquelas adequadas ao consumo. No ambiente em que o consumo é supervalorizado, os 

sujeitos religiosos tendem a adaptar novamente a estrutura religiosa às exigências que o 

mercado de consumo lhes impõe. 

 O pentecostalismo sempre primou pelo rigor da aparência sóbria, o cuidado em se 

diferenciar das coisas que não fazem parte da igreja. Da vestimenta das mulheres e o rigor dos 

cabelos femininos compridos; a não aceitação da maquiagem e dos adereços; a sobriedade do 

terno para os homens, tudo direcionava o crente pentecostal para um estilo que o fazia 

inconfundível na sociedade. Seguir à risca os padrões eclesiásticos pentecostais incluía não se 

―misturar‖ com o mundo, e esse atributo era notado sobretudo na aparência. Distinguia-se um 

crente pentecostal pelo estilo e sua aparência controlada. 

 Atualmente esse estilo de postura não mais atende aos padrões exigidos pelo mercado, 

o que força uma nova maneira como o pentecostal se apresenta socialmente. O consumismo 

impõe estilos e padrões que servem e orientam as escolhas e a aparência de sujeitos 

pentecostais. Questionados sobre hábitos de consumo, notamos que a frequência dos 
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pentecostais a salões de cabeleireiros faz parte da rotina da maioria dos sujeitos. Do total de 

oitenta questionários, 90% dos entrevistados dizem fazer uso desses espaços de beleza uma ou 

várias vezes por mês. Para as mulheres já é uma prática consolidada, pois 78% delas 

admitiram frequentar regularmente os salões, universo composto por mulheres de faixa etária 

de 25 a 55 anos. Quando nos fixamos nos detalhes das respostas notamos que apesar da 

demanda masculina nesses espaços ser majoritariamente para corte de cabelo, 98% dos 

entrevistados masculinos na faixa etária de 20 a 50 anos, outros itens nos chamaram bastante 

a atenção. A busca por fazer as unhas já foi opção para 4,28% dos homens entrevistados, além 

da tintura de cabelo, questão respondida afirmativamente por 2,50% dos entrevistados do sexo 

masculino.  

São demandas não comuns no meio religioso ao qual os sujeitos pertencem, mas 

simboliza uma nova maneira na formação de necessidades movidas pelas exigências da 

aparência do mundo moderno. Trata-se de sujeitos cujos princípios rígidos até pouco tempo 

não toleravam esse tipo de possibilidade. A demanda faz parte de uma rotina intensa e no 

gráfico a seguir estão elencados os produtos requisitados pelos pentecostais nos salões de 

beleza: 

 

 

Gráfico 2: Itens de maior consumo em salões de beleza 
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  Depois do esperado corte de cabelo (82,85%), o item mais procurado no salão de 

cabeleireiro é a sobrancelha (40% dos entrevistados), seguido das tinturas de cabelo (32,85%), 

escova progressiva (30%), unhas (20%), relaxamentos (12,85%) e depilações (4,28%). 

Nitidamente são exigências impostas por um padrão social não idealizado pelo segmento 

religioso, mas que faz parte de uma demanda do mercado consumista: a aparência adequada. 

Quando confrontamos o universo da pesquisa de campo com fiéis pentecostais de 

baixa renda, nota-se que a preocupação com a aparência alcança bastante destaque, tendência 

que contrasta em grande medida com a antiga forma de se entender pentecostal, e que 

atualmente visa atender em última análise a uma demanda do consumismo moderno. Novos 

padrões e novas formas de se apresentar são buscados pelos sujeitos pentecostais, ou seja, 

uma aparência adequada às exigências de uma sociedade onde a aparência é tudo. O resultado 

é que os sujeitos são obrigados a uma adequação entre o estilo exigido pela instituição 

religiosa e as suas escolhas, estimuladas pelas exigências consumistas da vida moderna. 

   Nota-se uma maior preocupação estética com o corpo. Extrapolando a justificativa da 

preocupação com a saúde, apesar da grande maioria declarar não frequentar academias de 

musculação (87,15%), verificou-se que esse hábito já faz parte da prioridade de alguns 

membros desse segmento religioso (12,85%), fato impensável até pouco tempo atrás. Esse 

contingente é composto de homens (45%) e mulheres (55%), na faixa etária de 25 a 50 anos. 

O ambiente no qual se exalta a exposição do corpo, próprio das academias, poderia ser 

considerado inaceitável para os antigos padrões pentecostais. Em entrevista com uma 

evangélica pentecostal, era concreta a preocupação com uma aparência adequada aos padrões 

do mercado. Quando perguntamos a uma fiel da Igreja Presbiteriana Renovada sobre o que 

exercia influência sobre suas escolhas de vida, ouvimos esta resposta: 

 

Eu acho que a igreja não influencia, porque a gente vai pra academia, a gente 

é mulher e usa uma roupa mais apertadinha, e os outros vão dizer: você viu a 

roupa da fulana? Não me importo muito. Então, o que manda não é isso. 

Quero estar bem comigo, entende? Não dá pra ser feliz muito gorda. A 

Bíblia diz que temos que cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito 

Santo. Eu vou, meu marido vai e a gente gosta. Nessas questões eu resolvo. 

(Ana, 29 anos) 

 

A resposta explicita a tendência de se dedicar a padrões estéticos e à valorização da 

aparência. A entrevistada adapta uma leitura teológica, utilizando o texto bíblico para 

justificar o consumo de bens típicos dos padrões contemporâneos. A aparência e um visual 

adequado superam um possível julgamento que dela fará o grupo religioso. Outro 



 

 

entrevistado, da Igreja O Brasil para Cristo, relata semelhante tendência: 

 

Eu gosto de mexer o corpo. Jogo bola duas vezes por semana, uma é com 

uns irmãos da igreja, e fico até chateado de falar, não gosto muito de jogar 

com os irmãos, sai muita confusão. Vê só: com o povo do trabalho não é 

assim. Vou na academia, nessa que abriu aqui perto do posto, e acho 

importante. A gente tem que se cuidar senão a saúde vai mal. (...) 

Aparência? Não me preocupo muito, mas estar bem é bom. Aquele barrigão 

é feio, né? Deus me livre! Deus nos deu uma vida e é bom cuidar dela. 

(Ricardo, 42 anos)   

 

 Por trás das declarações, não admitindo usufruir das modernas formas de se adequar a 

uma aparência condizente com as exigências atuais, ou mesmo ao afirmar que a aparência não 

é sua prioridade, há um sujeito se apropriando de práticas que supostamente não faziam parte 

do que era considerado um padrão para os fiéis pentecostais. A academia de musculação, 

como afirmamos linhas acima, é um ambiente no qual a aparência e a estética são exaltados, e 

quando  é apropriado pelos sujeitos pentecostais há a adaptação no discurso que dá razão aos 

novos hábitos.  

 As  questões estética, relacionadas a estar  adequado às tendências da moda ou à forma 

do corpo, mostram o que Lipovetsky afirma sobre como as pessoas buscam  se valorizar, 

cultuando o corpo em uma intensa luta por se apresentar socialmente de forma agradável, 

jovem, exigindo sempre um padrão de narcisismo elevado.
219

 Os resultados demonstram o 

quanto o novo jeito de ser pentecostal aceita essa conformação, adaptando a interpretação que 

faz da realidade social ao próprio discurso religioso. Elaboram-se justificativas, há inéditas 

apropriações, com o objetivo de adequar o discurso religioso às modernas exigências de 

consumo. 

 A alta frequência a salões de estética e o hábito de desfrutar das academias de 

musculação são indícios de uma forma de expressão buscada pelos sujeitos pentecostais. Elas 

representam um rompimento significativo com a antiga forma de se entender pentecostal, mas 

mais do que isso, deixam claro o quanto o consumismo atual exerce influência sobre o estilo 

de vida, ou ainda o quanto a aparência faz parte das exigências de consumo da sociedade 

contemporânea. 
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3.3 Pentecostalismo e individualismo 

 

 Lugar-comum na sociedade contemporânea é o quanto se rende ao individualismo 

como forma de expressão social. Possivelmente, os dois grandes marcos da modernidade são 

o consumismo e o individualismo, que, ao interagir, gestam outras formas de relação entre os 

sujeitos sociais. Constatação que não é recente e nem episódica, pois forma-se há séculos. 

Evoluiu a modernidade que se caracterizou pela busca das possibilidades ilimitadas da razão, 

propiciando um processo de transformação em todas as esferas da vida. 

Contemporaneamente, apresenta distintas maneiras de compreensão e ampliação da leitura 

que dela pode ser feita.  

Dentre as muitas possibilidades disponíveis para entendê-la, privilegiaremos a 

aproximação feita por Max Weber sobre o conceito de secularização, ou como ele mesmo 

preferiu chamar, ―desencantamento do mundo‖.
220

 Para Weber, desencantamento do mundo é 

o processo pelo qual se abandona a magia como forma de entender e reger a vida cotidiana; 

desencanto ocorrido em razão da dessacralização e da racionalização efetivada no mundo por 

duas frentes: a ciência e os padrões do cristianismo da reforma. Para o autor, a racionalização 

levou ao desencantamento moderno do mundo e ao afastamento dos valores comunitários, 

processo que custou à religião um revés em sua posição na organização da sociedade, pois 

retirou da instituição religiosa o papel central como formadora de sentido entre os seres 

humanos. A religião perdeu seu foco na esfera pública e se viu transferida para o âmbito da 

vida privada, no qual concorre com as demais instituições como formadora de sentido para a 

vida moderna. A perda da centralidade do papel da instituição religiosa na vida do indivíduo 

fez com que, em um ímpeto de sobrevivência, buscasse adaptar o discurso e a prática, 

abandonando os ideais comunitários típicos do universo religioso.  

Do mesmo modo, uma eficiente opção fez a modernidade para sustentar o 

consumismo religioso: retirar da esfera pública e transferir para os domínios do indivíduo a 

responsabilidade pelas escolhas que dizem respeito à sua vida religiosa, supervalorizando o 

individualismo nas igrejas. A realidade individualista se impõe nas práticas religiosas, e as 

igrejas pentecostais não fogem à regra; ao contrário, se adequam eficientemente a essa 
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maneira de expressão. O individualismo não é privilégio religioso, nem tampouco 

pentecostal, mas se impõe como um estilo sob o qual as relações humanas em geral são 

tecidas. O individualismo não se formou a partir da contemporânea sociedade consumista, 

mas, seguindo Lipovetsky e Bauman, ele sustenta e reforça o consumismo. Bauman afirma 

que ―o consumo é uma atividade um tanto solitária (talvez até o arquétipo da solidão), 

mesmo quando, por acaso, é realizado na companhia de alguém‖.
221

  

O quadro apresentado até aqui insiste em determinados padrões de atuação das 

igrejas pentecostais, privilegiando populações desassistidas da nossa sociedade, oferecendo 

a elas suporte e atenção diante da dificuldade de suportar a falta de recursos. Entretanto, é 

essencial um olhar clínico em busca de sinais que representem afastamento das 

preocupações comunitárias. Na possibilidade de observar o individualismo crescente dentro 

do pentecostalismo, estamos diante de uma antítese, o que pode possibilitar a transformação 

dos rumos do jeito de ser pentecostal. 

O individualismo não é privilégio dos grupos religiosos, e faz parte de uma 

tendência da sociedade moderna, porém é imprescindível olhar com atenção para a prática 

do individualismo dentro dos espaços religiosos, pois ali ele age como a negação da própria 

essência religiosa. Em algumas entrevistas observa-se essa influência nos relacionamentos e 

em uma nova forma de estabelecer relações entre os pentecostais. Perguntada se as pessoas 

ajudam ou atrapalham os sujeitos na sua busca de Deus, obtivemos de uma frequentadora da 

Igreja O Brasil para Cristo a seguinte declaração: 

 

É muito particular, nem marido, nem filho. Ninguém interfere. Você pode 

ir na igreja adorar com outras pessoas, né? Porque pra você ter uma vida 

com Deus pode ser dentro do seu quarto, na sua casa, você não precisa 

mostrar para os outros quem você é. Me acho um pouco diferente das 

pessoas. Eu chego, e cumprimento e fico na minha assim. Não preciso ficar 

abraçando ninguém pra mostrar que eu sou boa pessoa entendeu? Às vezes 

me acham meio metidinha por causa disso, mas eu não preciso ficar 

mostrando que eu sou boa. (Paula, 35 anos) 

 

Há aqui uma forma de apropriação dos espaços de convivência religiosa em torno da 

não busca por integração. Os sujeitos frequentam a igreja, mas buscam respostas de forma 

individualizada. O outro como sujeito receptor da ação e da pertença religiosa parece 

relegado a segundo plano. A impressão a partir do depoimento é que o sujeito de nada 

precisa, e de ninguém, mesmo da igreja. Importa é ele mesmo e suas necessidades diante de 
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Deus, independentemente de onde estiver. Uma entrevistada da Igreja Batista Renovada 

respondeu à mesma pergunta: 

 

Cada um tem seu jeito de buscar a Deus, cada um tem um jeito de estar ali 

dentro e adorar a Deus. Uns tão ali dentro pra ouvir e tomar aquilo pra si e 

outros ficam mais despercebidos. Deus é pra cada um. A salvação é 

individual, e vou ali pra buscar a minha benção. Não sei se atrapalha (as 

pessoas), mas não é muito o que eu quero. Tem coisa que acho que 

atrapalha muito. A fofoca é muito, irmão, é difícil, a gente fica 

decepcionada, por isso a Bíblia diz maldito o homem que confia no 

homem. (Sílvia, 39 anos) 

 

Máxima no discurso, e que enfatiza o individualismo como são tecidas as relações do 

ambiente das igrejas, é dizer que a salvação é individual. Abre-se o precedente de idealizar a 

vida religiosa sem a participação do outro. São declarações intrigantes que sinalizariam 

aspectos de uma nova maneira dos sujeitos se entenderem como membros de uma igreja. O 

individualismo trabalha contra tudo o que foi dito até aqui sobre a sustentação e 

possibilidade de crescimento da igreja pentecostal, pois desconstrói a cadeia de apoio, 

acolhida e auxílio para a quem deseja, pela pertença religiosa, um novo significado. O 

testemunho de um entrevistado da Assembleia de Deus, do sexo masculino, membro de uma 

igreja pentecostal há doze anos, revela tendências intrigantes observadas no espaço de culto: 

 

Sou uma pessoa fácil de se lidar. Aqui todo mundo me conhece, é só andar 

na rua que você vai ver. Agora, na igreja aconteceu uma coisa quando a 

gente começou, que foi difícil. Nos primeiros dois anos foi tudo maravilha, 

mas teve uma vez que começaram a falar da minha filha (o entrevistado 

tem uma filha adolescente), falando dela e de um rapaz que ela estava 

namorando. Isso foi chato. Falei na época com o pastor e ele falou que os 

jovens são canal de maldição, muito, hoje em dia. Não sei se achei certo, 

mas aquilo esfriou muito nós na igreja. Depois daquela vez nunca mais foi 

igual. A gente continua indo na igreja, mas com os irmãos não é mais 

igual. Vamos buscar a Deus e acabou o culto já vamos logo pra casa. Não 

vamos na casa de ninguém da igreja. É pra evitar falatório. É melhor assim. 

(João, 46 anos) 

   

Há características peculiares nas respostas que revelam maneiras diferenciadas de 

estabelecer relações no grupo religioso. A dimensão comunitária parece se fragilizar, ou não 

oferece o sentido de acolhimento, possivelmente porque o individualismo já é notado na 

convivência do grupo. Diante do quadro apresentado pelos entrevistados reforçamos a 

intuição de que na relação com a lógica individualista da sociedade contemporânea o 



 

 

pentecostalismo corre risco de assistir à recomposição das suas prioridades de convivência 

comunitária, base sobre a qual construiu seu dinamismo no campo religioso brasileiro. 

Bauman afirma que as pessoas sobrevivem oprimidas pela obrigatoriedade da 

escolha; pela aparência ou outra característica, temos que escolher. Não contamos com a 

opção de não escolher, sob o risco de exclusão.
222

 Para tal, os sujeitos são responsabilizados 

pelo sucesso ou fracasso da vida, estando sob o domínio das escolhas feitas na estonteante 

estrutura consumista moderna. O resultado é de um sujeito preocupado com as próprias 

escolhas, consequentemente forçado a valorizar o individualismo. Forma-se o que 

Lipovestsky chamou de ―a pequena aventura do eu‖,
223

 em que a centralidade das relações 

humanas está na busca pela satisfação de problemas individuais, perdendo aspectos de 

solidariedade e acolhida, típicos das comunidades situadas nas periferias dos grandes 

centros urbanos, como o pentecostalismo do Riacho Grande. Parece-nos um problema a ser 

considerado e que carece de melhor aproximação. 

Segundo Lipovetsky, a liberdade de escolha, ou mais recentemente, segundo 

Bauman, a falta de liberdade de escolha (escolher é obrigatório) leva a um processo de 

enrijecimento das individualidades, em que se busca valorizar a si mesmo, nem que para 

isso seja preciso ultrapassar princípios que sustentam o seu ambiente vivencial. Não se 

busca com as escolhas a edificação do grupo, mas a sustentação de um estilo próprio, 

baseado unicamente nas necessidades individuais de satisfação de desejos utilitários. 

Parece-nos que a escolha pelo individualismo não tem a capacidade de oferecer suporte e 

acolhida nas comunidades pentecostais, o que se evidencia nos testemunhos observados nas 

entrevistas. Entrevistada da Assembleia de Deus, perguntada sobre como via os 

relacionamentos em sua igreja, declarou: 

 

O povo hoje só tá querendo saber de benção. Ninguém tá nem aí pra 

ninguém. Acho que o dinheiro e a bênção é tudo hoje. Mesmo que o pastor 

fala pra todos serem mais unido, ajudar uns aos outros, não funciona assim. 

Deus deve ficar triste, eu sei. Falta mais amor no coração, e isso deve 

deixar Deus triste, mas é assim, é o fim dos tempo, Jesus tá voltando e ele 

diz que no fim o coração de muitos se esfriaria. É o que tá acontecendo 

com o povo da igreja. (Maria, 43 anos) 

 

 A falta de compromisso observada revela como encontrar traços de influência do 

individualismo no comportamento dos fiéis pentecostais. Na atuação das igrejas 

pentecostais, o suporte que a igreja oferece a pessoas necessitadas foi um marco. Os 
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departamentos ligados à obra social sempre foram alvo de uma dinâmica e de uma 

importância significativos no pentecostalismo, pois eram eficientes no trabalho de 

evangelismo e de conquista de novos membros. O pentecostalismo envolve-se, desde suas 

origens, com a obra social, mesmo que essa prática sofra uma dose excessiva de 

assistencialismo. É uma área do pentecostalismo que passa por mudanças, influenciada em 

grande medida pela ação do consumismo e do individualismo reinantes. Na perspectiva do 

consumismo não existe espaço para preocupações que dizem respeito ao outro, pois a única, 

verdadeira e legítima preocupação centra-se nas necessidades individuais. 

 

A possibilidade de povoar o mundo com gente mais afetuosa e induzir as 

pessoas a terem mais afeto não figura nos panoramas pintados pela utopia 

consumista. As utopias privatizadas dos caubóis e cowgirls da era 

consumista mostram, em vez disso, um espaço livre (livre pra mim, é 

claro) amplamente estendido; um tipo de espaço vazio do qual o 

consumidor líquido-moderno, inclinado a performances-solo, e apenas a 

elas, sempre precisa de mais e nunca tem o bastante. O espaço de que os 

consumidores líquido-modernos necessitam, e que são aconselhados de 

todos os lados a obter lutando e a defender com unhas e dentes, só pode ser 

conquistado se expulsando outros seres humanos – em particular os tipos 

de indivíduos que se preocupam e/ou podem precisar da preocupação dos 

outros.
224

 

 

Portanto, não faz parte da estrutura consumista contemporânea a ―perda de tempo‖ 

em se dedicar aos problemas dos demais. A solidariedade contrasta com o pragmatismo de 

uma vida na qual a exigência é aparentar constantemente, pela aquisição de mercadorias 

adequadas, um padrão de vida só conquistado à custa de intensa concorrência, que leva 

fatalmente à exclusão do outro do âmbito das preocupações dos sujeitos. Bauman ressalta: 

 

Nesse processo, o Outro como desencadeador, alvo e critério de uma 

responsabilidade reconhecida, assumida e concretizada, praticamente 

desapareceu de vista, afastado ou sobrepujado pelo eu do próprio ator. 

Responsabilidade agora significa, no todo, responsabilidade com relação a 

si próprio (você deve isso a si mesmo, você merece, como dizem os 

corretores do alívio da responsabilidade), enquanto escolhas responsáveis 

são, no geral, os gestos que atendem aos nossos interesses e satisfazem os 

desejos do eu.
225

 

  

Esse parece ser um quadro bem coerente, o qual descreve traços de influências na 

realidade pentecostal. Sob a ingerência do consumismo, evidencia-se o individualismo 

como a maneira mais adequada para satisfazer as exigências institucionais e a busca por 
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satisfação dos desejos e anseios de uma vida influenciada pelo mercado. Uma das perguntas 

que fizemos aos entrevistados foi se a igreja a que pertenciam costumava praticar obras 

sociais ou se havia trabalhos voltados para a assistência nas comunidades em que estava 

localizada. As respostas são esclarecedoras. Sílvia, da Igreja Batista Renovada, respondeu: 

 

Lá na igreja tem. O nosso pastor é um homem de Deus, e ele sempre pede e 

fala que nós precisa estar ajudando com o quilo, com a oferta, mas você 

perguntou isso e na verdade ultimamente não tem feito muito não. Você 

imagina que outro dia fiquei sabendo de uma família da igreja que tava 

passando por uma prova muito grande, não tinha nem o que comer, e a 

igreja não tinha uma cesta pra dar. É triste. O povo é muito difícil. A Bíblia 

diz que nós temos um coração de pedra. A palavra de Deus é sábia. (Sílvia, 

39 anos) 

 

 Constata-se que a preocupação em manter o suporte social aos sujeitos faz parte das 

intenções da igreja, porém, na prática, os sujeitos demonstram falta de compromisso e de 

solidariedade com a obra proposta pela igreja. Entendemos que a influência exercida pela 

estrutura consumista individualista da sociedade contemporânea impede a ação solidária de 

algumas igrejas. Outro entrevistado da Igreja Deus é Amor declarou: 

 

Ano passado nós começamos lá na igreja a ajudar uma clínica de drogas. 

Fomos no lugar e fizemos um culto lá, foi bom, é um trabalho bonito. A 

situação é triste, os dependentes precisam muito de ajuda, a gente nota 

quando tá com eles. Só que parou. No começo mandava umas cestas 

básicas, mandava dinheiro de doação, os irmãos traziam até roupa pros 

meninos, mas depois de uns meses foi parando. No começo o pastor falava 

no microfone do que a igreja estava fazendo, mas depois parou. Ninguém 

falou mais nada. Não sei, acho que parou tudo. (José, 28 anos) 

 

 Se o trabalho social solidário era usado como ferramenta de evangelismo, mesmo 

ainda sofrendo de tendências assistencialistas, ou usado como instrumento na adesão de 

novos membros, é importante na sustentação da vida de diversas famílias em regiões de 

realidade precária. As declarações ratificam que o pentecostalismo convive com certo 

descompromisso com a situação do próximo. Nas comunidades periféricas as estratégias 

sociais foram e são fundamentais na expansão e divulgação do pentecostalismo. O 

esfriamento de propósitos leva a concluir que na relação com a atual realidade 

transformações estão sendo produzidas no jeito de ser pentecostal. 

 Se a acolhida e a solidariedade são marcas que ainda continuam a sustentar a 

expansão do pentecostalismo nas comunidades periféricas, importa estar atentos a 

tendências observadas nas entrelinhas das falas, que denunciam um desvio no objetivo do 



 

 

trabalho. Insistimos que não se trata de uma descaracterização completa do pentecostalismo, 

porém  denunciaria novas formas utilizadas nas igrejas,  significar essa caracterização do 

jeito de ser pentecostal. Entendemos que o consumismo interfere, pois leva o indivíduo a 

romper com as práticas mais grupais e solidárias, ou a torná-los menos relevantes, 

fortalecendo as individualidades descomprometidas. 

 Em outro momento deste texto abordou-se como historicamente a reunião de oração 

em torno da mesa de refeição sempre representou momento de agregação familiar e 

manutenção dos vínculos. Atualmente, influenciados pela emergência da vida moderna, 

além da necessidade de dedicar mais tempo ao trabalho externo em função dos gastos da 

vida guiada pelo consumismo, esses hábitos são abandonados pelos sujeitos. O 

individualismo evidencia-se nas relações humanas pelas práticas consumistas, com 

influência sobre a maneira de o sujeito formar as relações nos grupos a que pertencem. 

  

3.4 Pentecostalismo e autonomia dos sujeitos 

 

Outra característica bastante evidenciada pelo campo é a busca da autonomia. O 

pentecostalismo é historicamente conhecido pela tradição de doutrinas rígidas e propensão 

ao fundamentalismo, havendo, com isso, preceitos morais estreitos, consequentemente 

obrigando os adeptos a seguir normas rigorosas. O jeito de ser pentecostal busca demonstrar 

pouca tolerância com os desvios doutrinários. Dos fiéis espera-se que adaptem sua vida aos 

princípios normativos, pois, nos grupos religiosos, igualmente no pentecostalismo, enfatiza-

se a certeza das normas serem exigências do próprio Deus.  

Isso obriga o fiel a caminhar estritamente nos princípios doutrinários estabelecidos 

pela instituição. Pertencer a um grupo pentecostal significava possuir pouca margem de 

questionamento e, em muitos casos, agir contra as doutrinas estabelecidas era impensável. O 

pastor é considerado o anjo da igreja, e sua palavra não deveria ser questionada, pois era o 

representante da vontade do próprio Deus. Era comum nos círculos pentecostais se dizer que 

o pastor é um homem ―ungido‖, revestido de autoridade divina. As orientações do líder 

devem ser obedecidas sob o risco de haver a desaprovação divina. O processo de dominação 

e estrutura de autoridade atualmente parece estar sendo questionado pelos adeptos.  

Comentou-se sobre como nos questionários observamos contradições entre a 

maneira como as pessoas encaram as doutrinas institucionais. Nas entrevistas essa tendência  

 



 

 

 

 

se manteve. Quando perguntamos o que as pessoas achavam das orientações doutrinárias da 

sua igreja, ouvimos de uma entrevistada da Igreja O Brasil para Cristo: 

 

 

Algumas doutrinas eu não concordo, porque são coisas que eles pegam lá e 

colocam no papel, daí não concordo. Algumas fazem sentido, algumas 

acho que não. Não sei como posso falar... eu concordo com algumas 

coisas, outras não concordo, coisas que o homem pega e faz por ele 

mesmo. Tem coisas que quem resolve sou eu. (Paula, 35 anos) 

 

 

 Há forte propensão da pessoa em se afirmar com relação aos direcionamentos da 

igreja. Nos questionários foi perguntado se os sujeitos eram influenciados pela igreja no 

momento da compra de algum item: 77,14% disseram não, e apenas 22,85% responderam 

que a igreja pode influenciá-los. A não aceitação de interferência contrasta com as razões 

pelas quais se busca a igreja, pois se ela não influencia no momento da escolha, 

questionados se a igreja pode ajudar nas questões financeiras, a maioria entende que sim 

(65,71% dos entrevistados).  

O dado identifica certo pragmatismo na relação que os fiéis estabelecem com o 

sagrado, pois afirma que busca-se ajuda por meio da filiação religiosa, porém uma ajuda 

limitada pelo que os sujeitos entendem como permitido para cada um. Pode colaborar, desde 

que não interfira nas decisões.  

No gráfico a seguir está a resposta à pergunta sobre quais eram as fontes de 

influência dos sujeitos com relação aos hábitos de consumo, escolhidas a partir de uma lista 

de possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3: Fontes de maior influência nos hábitos de consumo 

 

            

As pessoas são influenciadas em sua grande maioria pela televisão (30%), internet 

(30%), ou ainda pela própria opinião (25,71%), porém a doutrina da igreja não exerce 

significativa influência, o que ocorre somente com 7,14% dos entrevistados, portanto, uma 

minoria. Confirmam-se as teorias sobre secularização e como o poder institucional religioso 

divide espaço com outras instâncias como legitimadora da vida em sociedade. A cadeia de 

influência é composta por uma gama ampla de instituições, ficando disponíveis aos sujeitos, 

que de forma autônoma montam seu mix e escolhem o lhes parece mais conveniente para a 

condução do seu cotidiano. 

Nas entrevistas notamos uma mesma tendência. Perguntados sobre o que 

influenciaria suas escolhas, ou se a igreja exercia algum tipo de influência, ouvimos de uma 

frequentadora da Igreja Presbiteriana Renovada a seguinte resposta: 

 

Nessa questão não! Não. Quando eu quero comprar uma coisa, ou quando 

eu preciso de alguma coisa, é minha opinião mesmo (...) porque, 

independente de pastor ou de outras pessoas que estão do meu lado, quem 

escolhe sou eu, entendeu? O que vou tá comprando, ou que vou tá fazendo, 

ninguém influencia não. (Ana, 29 anos) 

 

 

Nitidamente há preocupação pela busca de autonomia com relação ao que exerce 

influência sobre a vida dos sujeitos. Notamos tendência pela afirmação das liberdades de 



 

 

escolha, tema importante para a propaganda consumista. Mesmo a figura do líder religioso é 

entendida como fonte de influência aceitável para o sujeito. Em síntese, busca-se a autonomia 

a qualquer custo. Outro entrevistado da Igreja O Brasil para Cristo declarou: 

 

A opinião é minha, porque se eu quero fazer alguma coisa, ou se eu for 

querer alguma coisa, acho que ninguém me influencia, nem mesmo o pastor. 

A igreja não me influencia, não na hora de escolher, o que manda é o que eu 

acho. Na minha vida financeira a igreja não pode influenciar. Afinal, quem 

ganha o dinheiro sou eu. Quando a coisa aperta ninguém vem aqui pra me 

ajudar. (Ricardo, 42 anos) 

 

Bauman e Lipovetsky explicitam que a sociedade individualista consumista tem como 

proposta uma antiga promessa da modernidade: a autonomia dos sujeitos na condução de sua 

vida, inclusive religiosa. O instrumento de autonomia proposto é a liberdade de escolha. 

Aparentemente somos livres para escolher a vida que melhor nos parece, apesar de saber que 

na prática não funciona bem assim. Devemos escolher, mas dentro de uma gama de 

possibilidades devidamente disponibilizadas para as necessidades do mercado. O projeto da 

sociedade moderna urbana é a autonomia individual movida pela liberdade de escolha, fato 

facilmente constatado nas respostas anteriores. 

Quando o assunto é autonomia de escolha nas questões do dia a dia, os sujeitos não 

admitem interferência externa, mesmo se vier do representante mais próximo que ele conhece 

de Deus. Deus ajuda, mas não interfere. Nos direcionamentos com relação ao consumo exige-

se autonomia plena, como disse uma entrevistada da Igreja Presbiteriana Renovada, quando 

perguntada se a igreja podia ajudar sua vida financeira: 

 

Acho que não! A igreja nunca me ajudou nesse lado, sempre fui eu e meu 

marido (e Deus, pode?) Deus pode sim, porque quando a gente realmente 

entrega pra Deus tudo aquilo que a gente tem, eu acho que Deus pode te 

ajudar. A Bíblia diz que se crer vamos comer o melhor dessa terra, e eu creio 

que Deus pode mudar tudo, inclusive o dinheiro. (Ana, 29 anos) 

 

 Luiz, 47 anos, entrevistado da Igreja Ebenezer, afirmou: ―Ninguém me influencia, sou 

eu que sei o que comprar‖. Os questionários mostram que a igreja pode ajudar a solucionar 

questões financeiras, mas que não influencia as escolhas; Deus ajuda orientando, o que foi 

respondido por 72,85%, e repreendendo o mal (o devorador) na vida financeira para 4,28% 

dos entrevistados. 

Ainda sobre a pergunta a respeito das interferências nas escolhas, ouvimos de uma 

entrevistada da Igreja O Brasil para Cristo: 



 

 

 

É importante ter opinião, eu sou assim, às vezes tá errado, mas se eu achar 

que determinada coisa não faz mal pra mim, pode vir o papa, na igreja dizer, 

que não tem nada a ver, tem que prevalecer aquilo que eu acho. Se acho 

certo não tem porque ir pela cabeça dos outros. Se eu não estou pecando, 

Deus não me condena. Às vezes quem condena é a igreja, mas Deus não 

condena. (Paula, 35 anos)   

 

As pessoas buscam cada vez mais ser autônomas em relação à instituição religiosa, o 

que se evidencia nas declarações. Em um contexto consumista, vender o projeto de que os 

sujeitos são autônomos e livres para exercer o direito de escolha funciona como mola 

impulsionadora de um mercado que exige cada vez mais pessoas dispostas a usufruir das 

novidades disponíveis nas prateleiras. Lipovetsky afirma que o novo é símbolo da afirmação 

do presente em detrimento do passado ligado a uma tradição desestimulante.
226

 A autonomia 

não deseja ser regulada por nenhuma forma de tradição.  

Perguntamos a pentecostais o que pensavam sobre a tradição dentro da igreja que 

frequentavam, ou se achavam importante a tradição, e as respostas mais uma vez auxiliam a 

compreender a nova maneira de os pentecostais elaborarem sua forma de se entender e se 

relacionar com a instituição. Uma frequentadora da Igreja Batista Renovada disse:  

 

A igreja tá mudando. Ela muda porque as pessoas tão mudando. Acho 

importante respeitar (a tradição), mas às vezes não escuto na hora de fazer 

alguma coisa. A igreja mudou bastante, mudou muito. Antes era 

completamente diferente de hoje. Acho que mudou por causa do querer das 

pessoas. (Sílvia, 39 anos) 

 

 

 Observamos sempre nas declarações a incessante busca por autonomia, que influi na 

forma como se dá a relação com o grupo, pois busca-se independência com a instituição, com 

a tradição, outros membros do grupo e com a liderança. Para manter a estrutura consumista 

em funcionamento é essencial um alto grau de obsolescência, ou seja, que as coisas sempre se 

renovem e sejam vistas como novas fontes de prazer. Don Slater mostrou que a busca por 

mercadorias originais se relaciona ao caráter da insaciabilidade dos desejos.
227

 A exigência do 

novo tem como consequência um processo de desautorização do passado, ou 

―destradicionalização‖, como as teorias ligadas à secularização a denominam. O novo não 

virá se os sujeitos e estruturas forem regulados pela tradição. O passado deve ser descartado 
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em razão da urgência de um novo que estimula querer mais e mais. O círculo consumista se 

alimenta dos novos desejos, que exigem novas mercadorias que alimentam novos desejos, 

num ciclo infinito e insaciável. ―A síndrome consumista envolve velocidade, excesso e 

desperdício‖.
228

 

O processo será alimentado somente se o sujeito crer que tem autonomia com relação 

aos destinos da sua vida. Nele não cabem interferências; se existirem, precisam passar pelo 

crivo da escolha de cada sujeito, não sendo admitida outra forma que não a escolhida pelo 

próprio sujeito. Quando questionamos se os entrevistados achavam importante a participação 

da igreja no relacionamento que estabeleciam com Deus, obtivemos respostas como a que se 

segue, de um entrevistado da Igreja O Brasil para Cristo: 

  

A igreja é boa na parte da união com os irmãos lá, acho que só isso. Porque 

qualquer lugar a gente busca Deus, até mesmo dentro de casa. Dá pra se 

relacionar com Deus em outro lugar sem ser a igreja. Deus está em todo 

lugar, e o importante é que a gente queira ele, de coração, sem mentira. Jesus 

disse pra fechar a porta do quarto e ajoelhar e falar com ele. (Ricardo, 42 

anos) 

 

 A busca por liberdade e autonomia foi exacerbada na contemporaneidade pelas 

exigências do consumismo. Para serem considerados consumidores aptos, os sujeitos devem 

estar no controle. E, para tal, devem se revestir de atributos que afirmam que são 

consumidores aptos a viver em determinada sociedade. Nos espaços religiosos essa realidade 

é igualmente exigida. Existe a necessidade de estabelecer relacionamentos com Deus e com a 

instituição, porém os sujeitos não abrem mão do seu direito de ter a palavra final. Na 

dinâmica que estabelecem com o sagrado, baseados nessa estrutura de mercado e pela 

necessidade de autonomia, os sujeitos direcionam a busca para os campos da autorrealização. 

O relacionamento é feito individualmente, buscando de forma autônoma satisfazer desejos e 

prazeres. O Deus que serve é o Deus da autorrealização. 

 

 

3.5 Pentecostalismo e consumismo 

 

Observamos até aqui que a partir da relação entre pentecostalismo e consumismo há 

formas originais de apropriação dos princípios religiosos. A cadeia de influência acontece 
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como exigência da vida em sociedade. Os princípios norteadores do pentecostalismo, e que 

lhe proporcionam sustentação, sobretudo entre as comunidades mais carentes onde é 

majoritário, veem-se confrontados no inevitável diálogo com a sociedade consumista a que 

pertencem. As maneiras de se apresentar socialmente tecem o germe de um novo sujeito 

religioso. Observam-se valores sendo absorvidos em decorrência das necessidades de diálogo 

com a realidade consumista da sociedade, valores que em muitos casos questionam a antiga 

maneira de se expressar frente ao sagrado e ao grupo social a que pertencem. 

Contemporaneamente o consumismo se transformou na mola propulsora das relações 

sociais, apresentando-se como forma reciclada das vontades, desejos e anseios do cotidiano, 

classificando e auxiliando os sujeitos a se definir socialmente, em caráter individual e na 

organização de classes sociais. As pessoas convivem com a obrigatoriedade de consumir bens 

de luxo, ou aqueles que não fazem parte das necessidades básicas, independentemente do 

grupo social e econômico em que estão inseridas, transcendendo classificações de gênero, 

idade ou local de habitação. Consumir além do exigido se tornou um estilo de vida, como 

vimos em Featherstone.
229

  

Toda essa estrutura se sustenta privatizando as responsabilidades sociais, ou seja, 

transferindo para os sujeitos a autonomia sobre a direção de sua vida. Na realidade consumista 

o produto mais almejado é o da liberdade de escolha, que, como sentenciou Marx, se definiria 

como ―fetichizada‖,
230

 principalmente em função de não representar verdadeiramente um 

princípio de liberdade que se apresenta às claras. As escolhas devem ser feitas dentro de uma 

gama de opções previamente selecionadas como ideais, e que no fundo buscam suprir as 

necessidades do mercado de consumo. É uma liberdade de escolha que não é tão livre, como 

mostrou Norbert Elias. O autor observa que a vida em sociedade prevê a apropriação de 

diversos padrões de hábitos e costumes aos quais a sociedade procura acostumar os 

indivíduos.
231

   

Na análise do campo observamos que a realidade consumista age encantando e 

satisfazendo alguns sujeitos pentecostais, que passam a tecer as próprias interpretações da 

vida, baseadas em necessidades igualmente fetichizadas, encobertas pelo não dito. O projeto 

de liberdade e autonomia esconde a insegurança de uma vida ansiosa pela satisfação de 

desejos e por uma autorrealização que nunca serão alcançados. O consumismo escolheu como 

pano de fundo da sua estrutura vender o projeto de autonomia representado pela liberdade de 
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escolha, mas no final entrega aos sujeitos, pela própria lógica de sua sobrevivência, um 

produto que jamais satisfará verdadeiramente as exigências, mas que será o germe de anseios 

e desejos a serem satisfeitos.  

O círculo não se fecha, a lógica é não ser conclusivo, mas um processo de 

autorrealimentação infinito que mantém os consumidores sempre em busca da novidade, da 

satisfação de desejos que nunca se saciarão, pois imediatamente ao serem atendidos geram 

outros desejos. A sensação é a de que se está no controle da situação, porém é uma realidade 

em que a última palavra não está nas mãos dos consumidores. A metáfora do cachorro que 

insistentemente corre em círculos tentando alcançar o próprio rabo ilustra bem o quadro. 

Tenta-se desesperadoramente saciar desejos, estabelecer redes de pertencimento, adquirir 

status, dizer que é adequado, sempre sob a sensação de que se domina a situação. 

Uma das perguntas revela a realidade com a qual convivem os pentecostais. 

Procuramos enfatizar a necessidade de os entrevistados responderem visando à própria vida 

ou a realidade das pessoas do seu grupo religioso. Perguntamos: você acha que consumir é 

pecado? Foi esta a resposta de uma fiel da Igreja O Brasil para Cristo: 

 

Dentro de um limite acho que não, mas se você passar do seu limite acho 

que é. Porque é igual eu já falei, às vezes a gente não precisa do que está 

comprando, compra dois só pra mostrar que tem. Conheço vários irmãos que 

agem assim. Porque muita coisa que a gente compra, compra sem 

necessidade. (Paula, 35 anos) 

 

A maneira de se relacionar com o consumo demonstra a influência das teorias sobre o 

tema. Comprar aproxima-se de uma relação com um vício, ou compulsão, em que se busca 

não a satisfação de anseios de sobrevivência, mas de prazeres relacionados aos símbolos 

atrelados aos bens, como alertou Baudrillard,
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 reforçando mecanismos de pertença social no 

grupo. A compra é feita mesmo sem a necessidade do produto, mas com a intenção de gerar 

uma marca social de pertencimento e significado, comunicando aos demais sujeitos o espaço 

que se ocupa socialmente, assim como definem Douglas e Isherwood.
233

 Entrevistada da 

Igreja Presbiteriana Renovada afirmou: 

 

(...) acho que sim, acho que o povo é olhei, gostei, comprei, às vezes nem 

precisa estar comprando, compra porque gostou, não compra simplesmente 

porque é uma necessidade. Pensa assim: ah! O meu amigo, a minha amiga 

tem, e acaba comprando. (Ana, 29 anos) 
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Mais uma vez encontramos subentendida na declaração a afirmação social e 

comunicação simbólica, para quem o ato de consumo se dá pela importância de se apresentar 

no espaço do grupo social, ou ainda, que no ato de consumo o sujeito é influenciado pela 

opinião ou o estilo da pessoa ao seu lado. Por mais que se busque autonomia, ela é parcial, ou 

cerceada por aquilo que exerce influência; no caso da última resposta, a satisfação da compra 

supre o desejo de reproduzir o padrão observado no grupo social. 

A intenção de atrelar o consumo à noção de pecado foi previamente deliberada com o 

intuito de entender a relação que sujeitos religiosos, ou aqueles que permitem um espaço e 

uma influência maiores dos princípios religiosos em suas escolhas, fazem dos dois termos. 

Observamos que o consumo exagerado é visto como negativo. Os sujeitos admitem que a 

forma consumista de alguns não é adequada, ou que supostamente seria pecado. Os grupos 

religiosos usam a noção de pecado como eficiente ferramenta de controle dos hábitos de seus 

adeptos, pois ao afirmar que determinada prática é pecado, atribuem ao universo sagrado a 

responsabilidade pelo olhar e controle do ato. Os adeptos supostamente deveriam evitar as 

práticas ligadas ao pecado, sob pena e risco de desagradar a própria divindade.  

O caso do consumismo aparenta que, mesmo que seja um hábito aparentemente 

condenado pela maioria, pois entendem o consumismo como pecado, cria-se certo mal-estar 

nos entrevistados, pois evidencia prática que se tornou comum entre os sujeitos religiosos, e 

que aparentemente não condiz com o que a instituição religiosa ensina como ideal. Um 

entrevistado da Assembleia de Deus respondeu: 

 

Consumir é pecado? Acho que é! Se isso é uma coisa que você faz e é uma 

coisa que você fica mal. Mês passado estava ficando doido com uns 

problemas. Aquilo me tirou a paz. O dinheiro tá curto e por mais que nós 

tenta vigiar não dá, nunca sobra. E mais duro foi faltar. Eu não gosto de 

dever nada pra ninguém. Nome aprendi com meu pai que é só um que a 

gente tem e precisa vigiar. Nós que somos servo de Deus mais ainda. O povo 

do mundo não tá nem aí, mas nós têm um nome pra zelar. Hoje o nome de 

Deus tá sendo envergonhado pelos irmão e isso tá errado. (João, 46 anos)  

 

  Por mais que exista a preocupação de se manter o controle, não excedendo os limites 

possíveis de compras, o descontrole quanto aos gastos acontece, o que, ao ser confrontado 

com o estilo de vida esperado dos sujeitos religiosos, gera desconforto. O descontrole previsto 

do consumismo se impõe como hábito social e influencia todas as esferas da existência, 

sentido entre adeptos das igrejas pentecostais. 

O consumismo mais se evidencia quando se realiza em si mesmo, sem outra 



 

 

motivação que o sustente. Os consumidores compram pelo simples ato de comprar, sem meios 

para justificar o ato. Movidos pelo consumismo, adquirem itens sem estabelecer relação entre 

o bem e a necessidade. Compra-se pelo prazer da compra. O consumo é compulsivo e fora das 

possibilidades individuais. Perguntamos ainda se entendiam que exageravam na compra de 

algum produto. ―Você compra coisas além do que precisa?‖. De uma entrevistada da Igreja 

Assembleia de Deus ouvimos a seguinte resposta: 

 

Tem gente que às vezes não tem condições e excede um pouquinho. Tem 

gente que tem condições, mas às vezes não tem. Acaba se tornando até 

mesmo uma doença. Já presenciei gente que disse: ah! Eu tinha dez reais e 

tinha uma camiseta que custa nove e noventa e nove, comprei. Bom, 

comprou só porque tem dez reais, compra porque o preço tá baixo. (Maria, 

43 anos) 

 

Geralmente os sujeitos não assumem para si a prática, atribuindo ao outro aquele 

hábito que denunciam, porém insistimos que as respostas deveriam refletir a realidade do 

próprio sujeito ou das pessoas do seu grupo religioso, portanto, é possível inferir que são 

padrões que fazem parte dos hábitos dos fiéis pentecostais. Por mais que alguns não admitam, 

são práticas que  observam à sua volta, no cotidiano, no grupo religioso ou que fazem parte 

das próprias opções, ainda que seja conveniente se manter o sigilo. Essas afirmações 

denunciam as inquietações desta pesquisa, pois evidenciam que o consumismo faz parte dos 

hábitos pentecostais, e até aí poderíamos entender como normal, porém interessa-nos 

compreender o quanto essas duas formas de estabelecer padrões sociais se contrapõem, sendo 

facilitado o estudo dos processos de influências mútuas e as formas de se gestar sujeitos 

religiosos.  

Outro entrevistado da Igreja O Brasil para Cristo respondeu sobre o exagero na 

compra de algum produto: 

 

Às vezes a gente compra só pra mostrar para os outros que tem, entendeu? 

Pra alguns o poder tá ali. Eu não faço muita questão não, mas tem gente que 

compra pra mostrar pros outros. Tem gente que tira dinheiro de onde não 

tem pra comprar aquele sapato, só porque está olhando e gostou. (Ricardo, 

42 anos) 

 

Evidencia-se a influência do grupo social observada nas escolhas dos indivíduos, 

apesar de somente ser constatada quando oferece sentido na vida do sujeito, sem todavia ser 

uma influência que questiona a sua autonomia. As pessoas influenciam quando são objetos de 

autoafirmação do próprio sujeito, que busca na sociedade os padrões para definição de seu 



 

 

estilo de vida. Interessante notar como move o consumo mais uma vez a necessidade de 

afirmação social, pois ainda que se busque a autonomia a qualquer preço, ela é relativa.  

Entrevistada da Igreja Assembleia de Deus respondeu se faz compras além do 

necessário: 

 

Às vezes sim, estou passando e vejo uma coisa e compro, mesmo sem 

precisar. Na igreja tem gente que acha que pra ter uma vida boa, eu preciso 

ter televisão de LCD, lógico que não tem problema, mas às vezes a pessoa 

não pode e compra só pra falar: oh! Eu posso, e quando você vai ver a vida 

dela e tá passando necessidade. Tem um carnê de dezoito prestação de 

duzentos e pouco reais e não tem nem o que comer. (Maria, 43 anos) 

 

A resposta parece contraditória, pois prevê crítica e reconhecimento queocorrem por 

conta contrassenso notado nos discursos e nas práticas. O sujeito entende e admite que o 

consumismo é um fato negativo, força os consumidores a adquirir bens que não fazem parte 

de suas exigências, interfere na satisfação de carências básicas, porém admite que ele mesmo 

tem o hábito de comprar mesmo sem ser preciso. Na verdade são escolhas que fogem ao 

controle dos sujeitos. Eles são condicionados a agir de determinada forma, mesmo que sejam 

inadequadas para seus padrões.  

Os comportamentos e hábitos de consumo são gerados pela sociedade consumista com 

o intuito de manter funcionando a máquina de produção do capital. Viver no contexto urbano 

contemporâneo contempla o aceite desses padrões que servem ao projeto de produção e 

distribuição capitalista. A lógica consumista exige sacrifícios, como ressalta Featherstone.
234

 

A cadeia de consumo implica que os sujeitos se adaptem aos padrões sociais que deles se 

esperam, determinando um nível de utilidade para cada um, fazendo deles peças ideais na 

montagem do quebra-cabeça consumista. O consumo se torna um impulso sem motivação 

aparente. O comentário de uma entrevistada da Igreja O Brasil para Cristo demonstra a lógica: 

―A gente é assim: quando dá a louca, digo pra ele (o marido): vamo no shopping comer um 

doce? E a gente vai‖. (Paula, 35 anos) 

Práticas que atendem ao desejo de satisfação de vontades e prazeres. Buscam-se 

realizações individuais, autonomia, participar do contexto do grupo social, mobilizar os 

sujeitos e as situações à sua volta, ainda que contradigam os doutrinamentos do seu grupo 

religioso. Há com isso distanciamento entre o que se espera do fiel dentro do grupo religioso e 

o que para ele é o estilo de vida que conforma a sua vida em sociedade. Desse confronto 

surgem maneiras de apropriação do sagrado, ou leituras e apropriações dos conceitos 
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sagrados, para justificar os hábitos de consumo. Distintas identidades são forjadas, ou 

identidades buscadas. No confronto entre a doutrina e os desejos evidenciados adaptam-se os 

discursos e as consciências. 

Interessa-nos entender se as conformações que poderão constituir o jeito de ser 

pentecostal, sobretudo influenciadas pelo consumismo, serão capazes, ou se conseguirão 

manter a atual dinâmica de crescimento do pentecostalismo no Brasil. Conforme visto, a 

facilidade com que o discurso pentecostal atinge as camadas mais desassistidas da sociedade 

possibilita uma representatividade significativa no campo religioso brasileiro. Fazem parte 

dessas práticas preocupações comunitárias, a atenção ao outro, valorização de sujeitos 

socialmente desprovidos de voz e direitos e o trabalho de assistência diante das situações 

calamitosas. Essas não são, como lembrou Bauman, preocupações prioritárias da sociedade 

consumista.  

O consumismo pragmático e individualizado poderá levar o pentecostalismo a perder a 

dimensão do questionamento e do resgate dos valores comunitários observados no início do 

movimento? As populações desassistidas das igrejas pentecostais, ao estabelecer relações de 

convivência e adaptação com a sociedade moderna dirigida pelo individualismo e pelo 

consumismo, forçarão a gestão de outro pentecostalismo? Dizemos ―outro‖ porque 

possivelmente estarão imbuídos de preocupações que não as que os moveram até aqui. Esse é 

um cenário condizente com o que Reginaldo Prandi chama de ―agência prestadora de serviços 

mágicos‖,
235

 em que a preocupação básica não é a agregação comunitária pela sustentação da 

vida, mas oferecer produtos e serviços a uma população ávida por ―consumir bens‖, inclusive 

os simbólicos. 

São possibilidades que fazem parte da dinâmica social contemporânea, condizentes 

com as conclusões que observamos neste estudo. A vida em sociedade contempla a relação de 

forças e princípios que organizam os sujeitos nela envolvidos, e quando observamos os 

pentecostais ontem e hoje, entendemos como se dá a formação do grupo, e quais as fontes que 

ajudaram a formatá-lo. Nossa intenção é analisar de maneira mais apropriada esse grupo 

religioso e as razões que os moveram e movem. O pentecostalismo existe na dinâmica de 

suprir as carências da exclusão social. Perder essa vertente seria descaracterizá-lo a tal ponto 

que ficaria difícil reconhecê-lo. As mudanças são um fato e imprescindíveis, porém deve-se 

questionar em que medida contemplarão as exigências dos sujeitos nelas envolvidos. Parece 

que a conta do sistema capitalista consumista será paga mais uma vez pela parcela da 
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população alijada da estrutura econômica moderna, e que atualmente é convidada a participar 

dessa estrutura, porém por caminhos que não possibilitarão a qualidade de vida indispensável. 

As instituições sociais que atuam com essas populações são envolvidas nessa teia de 

interesses econômicos. Resta-nos perguntar por quais caminhos esses sujeitos serão 

conduzidos. Entendemos que construir conhecimento significa manter abertas as portas que 

possibilitarão oferecer escolhas que signifiquem alternativas para a vida desses grupos. 

 

 

 

 

 



 

 

             CONCLUSÃO 

Como se afirmou no início deste estudo, é instigante observar a realidade social e 

como ocorre a cadeia de influências sobre as práticas dos sujeitos. Objetivamos analisar as 

relações observadas na contemporaneidade entre o consumismo e o campo religioso, mais 

especificamente o pentecostalismo. Verificamos como se organiza a sociedade de consumo, e 

como se concretiza nos dias atuais a ação do consumismo sobre a vida dos sujeitos sociais. A 

sociedade de consumo se estruturou eficientemente nos últimos dois séculos, em 

consequência da forma de organização do capitalismo. Recentemente se mostra, a partir do 

consumismo, como a base sobre a qual os sujeitos contemporâneos constroem as relações. O 

consumo estende sua cadeia de influência sobre todos os segmentos da vida em sociedade e 

não poderia ser diferente em relação à religião. As práticas de uma religiosidade influenciada 

pelas demandas do mercado revelam esse fato e propiciam saber como ocorre a formação do 

campo religioso brasileiro.  

O pentecostalismo foi, principalmente a partir da década de 1950, a opção de parcela 

significativa da população, em função da atuação pentecostal privilegiar segmento social 

numeroso no Brasil, que são as camadas mais desassistidas da sociedade, localizadas em 

cinturões periféricos dos grandes centros urbanos. Os dados dos últimos censos demográficos 

revelam essa ocupação. Nos espaços de pouca oportunidade, as igrejas pentecostais 

conseguiram ser e ter voz ativa para sujeitos desprovidos de melhores condições de 

sobrevivência, e que usavam as instituições religiosas como locais de autoafirmação em busca 

de autonomia para a vida. A religião possibilita essa oportunidade, oferecendo subsídios para 

que seus adeptos ressignifiquem a existência. As críticas muitas vezes tecidas com relação à 



 

 

religiosidade pentecostal, destacando, por exemplo, a excessiva emotividade das celebrações, 

desconsideram que essa talvez seja a única forma que os fiéis encontram de se expressar 

dentro do grupo a que pertencem.  

Evidenciamos igualmente que a religião, como partícipe da vida em sociedade, exerce 

influência na forma de seus adeptos se mostrarem socialmente, mas também recebe dessa 

mesma sociedade a carga de informações e de possibilidades que atuarão na formação das 

identidades religiosas. É um círculo dialético em que a realidade atual recebe aportes, 

construindo leituras, discursos e identidades; consequentemente, novos sujeitos são gestados 

na dinâmica da convivência em sociedade. 

Como parte da dinâmica, discutimos como o consumismo é peça-chave para saber as 

razões que movem os sujeitos nas práticas religiosas. Vimos como o consumismo está mais 

forte do que nunca, o que bem evidencia Bauman, e que não encontra restrições em sua rede 

de influência sobre a sociedade contemporânea e sobre os sujeitos religiosos. O 

pentecostalismo, como segmento religioso escolhido pelos menos favorecidos da sociedade 

brasileira, localizados majoritariamente nas periferias dos grandes centros urbanos, se 

apresenta como um profícuo espaço de observação das influências exercidas pelo 

consumismo sobre os hábitos religiosos. Neste texto escolhemos nos debruçar 

consistentemente sobre como ocorre a rede de influências.   

Houve a observação de campo no distrito do Riacho Grande, na cidade de São 

Bernardo do Campo, em busca das razões que movem os pentecostais, procurando desvendar 

em que medida o consumismo é considerado no momento de estabelecer escolhas diante da 

instituição religiosa. O campo se apresentou rica e diversificadamente, revelando em muitos 

casos situações de ambiguidades entre as escolhas dos pentecostais. Por exemplo, os 

questionários mostraram que o momento ainda é de transição, pois a preocupação com a 

família é extremamente valorizada entre os pentecostais do Riacho Grande. No gráfico a 

seguir verificamos os índices de escolha sobre pergunta direcionada em oitenta questionários. 

Perguntamos quais itens de uma lista representavam as bênçãos de Deus para sua vida. 



 

 

 

 

                 Gráfico 4: Itens que representam as bênçãos de Deus 

 

 

 

 

Observamos que nos quatro primeiros lugares aparecem itens relacionados a valores 

que supostamente indicam que os pentecostais ainda não abriram mão dos princípios que 

norteiam a vida comunitária. Para a grande maioria, (90%) das respostas, a família ainda é o 

maior sinal das bênçãos de Deus. Na sequência das prioridades aparecem saúde (85,71%), 

amigos (80%), e em quarto lugar a igreja, com 72,85% das respostas. Outros itens, 

representativos do consumismo com os quais os pentecostais dialogam, não aparecem como 

tão importantes, como no caso das joias (4,28%), computadores (7,14%), eletrodomésticos 

(10%), celulares (10%) etc. 

Evidencia-se que os assuntos ligados à estrutura familiar e à solidariedade da pertença 

comunitária, que dão suporte às aflições do cotidiano, ocupam parcela expressiva das 

preocupações dos entrevistados. Em nossa visão esses valores significam a própria essência 

do que representa a atuação pentecostal nas populações de baixa renda. Deve-se esclarecer 

que essas afirmações não negam esta pesquisa, mas revelam a ambiguidade em que vivem os 

sujeitos no contexto da modernidade, sobretudo influenciada pelo consumismo. Os sujeitos 

expostos a ampla gama de opções sociais, fortalecidos em seu interesse pela autonomia, 

desenvolvem desejos múltiplos, às vezes ambíguos, no intuito de satisfazer as demandas 



 

 

criadas pela sociedade moderna. Lembramos que os processos de construção das estruturas 

sociais decorrem de longos períodos de convivência, assimilações e adaptações, e que trazem 

como resultado um igualmente longo e lento processo de transformação do campo social. 

A partir do gráfico fortalecemos a convicção do que afirmamos anteriormente: o que 

move o bom desempenho pentecostal em nosso meio são as preocupações comunitárias; 

entretanto, pela pesquisa de campo verificamos que determinadas prioridades são 

estabelecidas pelos sujeitos pentecostais, sobretudo no relacionamento com a instituição e 

com os seus pares, o que possivelmente gestará outra forma de se apresentar como 

pentecostal. Demonstramos como o pentecostalismo atua nos processos de transformação 

social, e origina daí nossa intenção de investigar e observar as tendências e focos de 

influências que se verificam no pentecostalismo. Se o pentecostalismo ainda não se 

descaracterizou em sua forma, importa entender por qual caminho se dirige atualmente essa 

corrente religiosa e o que caracteriza a construção desses sujeitos religiosos.   

A pesquisa de campo evidenciou tendências que a nosso ver denunciam novos alvos 

priorizados na relação de busca com o sagrado. Observamos que na convivência com o 

consumismo atual, preocupações de caráter mais solidário se esmaecem. Se ainda não se 

configurou uma descaracterização, assistimos a mudanças nos sujeitos que supostamente os 

forçam a escolhas que destoam daqueles princípios que nortearam o surgimento e o avanço 

do movimento. Princípios fundamentais na expansão e enraizamento do pentecostalismo no 

Brasil. Possivelmente, já como consequência da forma de apropriação,  os pentecostais se 

encontram acuados diante da globalização e da rapidez com que a modernidade apresenta 

suas necessidades e transformações. Bauman e Lipovestsky afirmaram sobre o atual estágio 

de desarranjo da modernidade.  

Os processos ligados à teoria das multidões, à falta de sentido e à diversidade de 

estilos de vida na contemporaneidade de certa forma anunciam a falência do projeto 

moderno de autonomia. Isso pode ser como consequência do individualismo e do 

consumismo, que obrigam o sujeito a se prostrar diante da lógica do mercado, perdendo a 

condição de sujeito para se transformar em mercadorias aptas para o consumo, como  muito 

bem lembrou Zygmunt Bauman.
236

 João Décio Passos afirmou que na construção de sujeitos 

autônomos, a consequência é o fortalecimento dos indivíduos, que gradativamente ocuparão 

o lugar dos sujeitos, e ―o indivíduo, incluído no sistema de consumo, universaliza-se e 

                                                           
236

 BAUMAN, 2008. 



 

 

afirma-se ensimesmado como polo passivo dos produtos e valores oferecidos pela 

sociedade‖.
237

  

O produto final é um indivíduo isolado, sentindo os efeitos da situação de anonimato, 

inseguro quanto à certeza de suas opções de vida, carente e em busca de soluções que 

atendam às suas demandas por sentido e segurança. Como não pode mais contar com as 

diretrizes norteadoras da tradição, o indivíduo é obrigado a conviver com a angústia da 

liberdade de suas escolhas, deixando-o à mercê da dúvida quanto aos acertos das opções. 

Questões que no âmbito religioso eram resolvidas pelo que Alain Touraine chama de 

―comunitarismo‖
238

. Contudo, a partir dos atuais caminhos percorridos pelos pentecostais, 

possivelmente estaremos diante de uma equação de difícil solução. O consumismo é parte 

integrante dos sistemas religiosos modernos, que têm como centro os indivíduos.
239

 

 

Em analogia ao que ocorreu na sociedade moderna, que prometeu o sujeito 

e trouxe o indivíduo, podemos dizer que as reformas modernas do 

cristianismo, também centradas no sujeito – assumindo como centro da fé,, 

vão cedendo lugar ao indivíduo, entendido como início e fim das 

experiências religiosas. A busca da satisfação pela via religiosa parece 

reproduzir aquele mesmo ciclo do consumo mercadológico: insatisfação-

satisfação-insatisfação. O círculo vicioso da experiência religiosa vincula 

promessa-irrealização-promessa, o que se concretiza nas buscas 

permanentes da experiência religiosa mais forte nos cultos de massa, 

verdadeiros espetáculos rituais, sustenta as adesões religiosas temporárias 

e, por conseguinte, os trânsitos religiosos.
240

 

 

Possivelmente aí está uma chave de leitura importante para compreender em qual 

caminho seguirá o pentecostalismo brasileiro. 

Os pentecostais ressignificam suas práticas cúlticas, adaptando valores indispensáveis à 

sobrevivência na sociedade dos consumidores, além de  se mostrarem cada vez mais presentes 

em espaços de grandes concentrações populacionais, como as imensas metrópoles. Os 

sujeitos, influenciados pelo consumismo, buscam satisfazer necessidades que dizem respeito a 

demandas pessoais. O individualismo faz com que se perca a noção de comunidade, e a falta 

de sentido daí decorrente poderá ser o preço dos grupos que refletem essa escolha.  

Com essas brechas sendo abertas, assistiremos ao pentecostalismo tentando sobreviver 

dentro de um contexto religioso instável, sentindo que algo se perdeu e algo ainda está sendo 

                                                           
237

 PASSOS, João Décio. A religião e as contradições da metrópole: lógica e projeto. In: SOARES, Afonso 

Maria L.; PASSOS, João Décio. (Orgs). A fé na metrópole: desafios e olhares múltiplos. São Paulo: Paulinas: 

EDUC, 2009. p. 32. 
238

 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes. Petrópolis: Vozes, 1999. 
239

 PASSOS, 2009, p. 33. 
240

 PASSOS, 2009, p. 33. 



 

 

perdido. A sensação que contextualiza o quadro é de insegurança. Os crentes pentecostais 

deixaram um projeto inicial no qual buscavam se afirmar como sujeitos autônomos, em um 

contexto social que lhes negava tal autonomia,  e atualmente nos parece que se encontram 

adaptados a uma realidade de consumidores inseguros, ou buscando se transformar em boas 

mercadorias disponíveis no mercado de consumo. Essa é uma árdua tarefa que visa se 

enquadrar no cenário religioso moderno. Reginaldo Prandi afirma que a religião transitou do 

comunitarismo para o ―território do indivíduo, e deste para o do consumo, onde se vê agora 

obrigado a seguir as regras do mercado‖.
241

 Possivelmente essa a inquietação maior do 

presente estudo. 
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