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RESUMO

Partindo do momento em que o advento da liberdade religiosa entra em vigor

na constituição brasileira, a partir do final do século XIX, estará aberto o campo de

análise da concorrência religiosa no mercado religioso nacional, ou seja, a análise

da luta pela hegemonia entre as religiões predominantes. Isto faz com que estas

religiões busquem se servir das novas tecnologias de comunicação, publicidade e

turismo, logo, aos novos meios de consumo, ao qual podem disputar sua influência e

poder  dentro  da  sociedade,  não  perdendo  em  nenhum  momento,  porém,  seus

elementos constitutivos, como por exemplo, a crença e o rito, o sagrado e o profano.

O problema apresentado, a formação de um mercado e uma concorrência

religiosa,  será  abordado  através  de  um  estudo  histórico  da  linha  estratégica,

ideológica e sectária adotada pelas instituições religiosas predominantes (no caso, a

religião católica e a neopentecostal  Igreja Universal  do Reino de Deus),  ao qual

revelam, nos dias atuais,  linhas de ação publicitária distintas, mas sustentada por

uma doutrina religiosa em comum: o pentecoste.

INTRODUÇÃO

A passagem de uma revolução da produção para uma revolução do consumo1

são temas atuais que buscam caracterizar transformações acentuadas nos modos

de vida no último século e que geram discussões sociológicas sobre a formação de

uma  sociedade  de  caráter  consumista  e  individualista.  No  campo  político  e

econômico,  o  modelo  denominado  neoliberal  encontra-se  em  ascendência  em

diversas nações capitalistas do planeta, incluindo nesta lista, o Brasil. Tal modelo é

responsável pela privatização de diversos setores da sociedade que vão desde as

companhias de transporte,  produção alimentícia  e extração de recursos naturais,

como também, os meios de comunicação e entretenimento, que, patrocinados por

estas  grandes  corporações  privadas,  anunciam  e  divulgam  seus  produtos  à

população.

As sociedades modernas capitalistas  são frequentemente  lembradas pelas

1A tese de doutorado de Renata de Souza Guerra, Dimensões do Consumo na Vida Social, apresenta a visão de
diversos autores da sociologia clássica e atual que tratam sobre a revolução do consumo e as novas formas de
relações sociais, entre eles, destacamos: BAUMAN, BARBOSA, CAMPBELL e MACCRACKEN (GUERRA,
2010).



etapas após as revoluções industriais,  ou seja,  etapas de novas maneiras de se

produzir,  vender  e  comprar  mercadorias.  Quando  nelas  são  apresentadas  as

transformações  políticas  e  sociais,  lembramos  imediatamente  da  divisão  da

sociedade  em  classes,  da  ascensão  da  burguesia  e  do  nascimento  e

desenvolvimento  do  proletariado,  assim como,  a  implantação  de  novos  modelos

jurídicos  racionalizados  e  secularizados  em  Estados  atuais  de  democracia

representativa e alta burocratização.

 Na sociedade contemporânea o tema da revolução tecnológica apresenta as

transformações ocorridas  principalmente  na área científica,  como os avanços da

medicina, da biologia, da química e da física, como também, as transformações das

formas  de  comunicação  e  entretenimento,  o  que  modifica  também  as  relações

sociais e o olhar do indivíduo para si;  o reconhecimento e identificação de si  no

mundo2. Remete-nos ao que Prandi e Pierucci descrevem sobre a transformação do

modo de agir da religião tradicional para as religiões racionalizadas na teoria de Max

Weber, ao qual sofrem o processo de desencantamento do mundo:

neste não identificar-se automaticamente com a sociedade, a religião
é agora autoconsciente (e, assim sendo, ganhou racionalidade o agir
religioso) ao mesmo tempo que consciente da relação que mantém
com a ordem social (PIERUCCI; PRANDI. 1996, p. 11).

Deve-se,  contudo,  considerar  distinções  entre  três  termos  comuns  aos

estudos  sociológicos,  que,  por  muitas  vezes,  acabam  sendo  confundidos  como

sinônimos: o desencantamento do mundo da teoria weberiana, a secularização e a

laicidade.  De  acordo  com Pierucci,  o  desencantamento  do  mundo “não  significa

perda para a religião nem perda de religião, como a secularização, (...) significa um

triunfo  da  racionalização  religiosa” (PIERUCCI,  2005,  p.120.  IN:  RANQUETAT

JR,2008, p.04).  Ou seja, enquanto o desencantamento do mundo condiz a perca da

magia  como  via  de  salvação,  a  secularização  envolve  “um  processo  pelo  qual

pensamento,  práticas  e  instituições  religiosas  perdem  significação  social”

(RANQUETAT JR,2008, p.03). Já a laicização “é sobretudo um fenômeno político e

não  um  problema  religioso,  ou  seja,  ela  deriva  do  Estado  e  não  da  religião”

(RANQUETAT JR,2008, p.04). Para distinguir laicidade e secularização Ranquetat Jr

conclui, de acordo com BAURET (2005) que:

2Nicolau Sevcenko apresenta estas transformações tecnológicas e do indivíduo na Introdução da obra organizada
pelo mesmo autor:  A História Privada do Brasil: 3. SEVCENKO, Nicolau. Introdução. O prelúdio republicano,
astúcias da ordem e ilusões do progresso. IN: A História da Vida Privada no Brasil: República: da Belle Époque
à Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, v.03, 1998.  



A  secularização  se  refere  ao  declínio  da  religião  na  sociedade
moderna  e  a  perda  de  sua  influência  e  de  seu  papel  central  e
integrador.  O  processo  de  secularização  relaciona-se  com  o
enfraquecimento  dos  comportamentos  e  práticas  religiosas.  A
laicidade é  sobretudo um fenômeno político,  vinculando-se com a
separação  entre  o  poder  político  e  o  poder  religioso.  Expressa  a
laicidade, a afirmação da neutralidade do Estado frente aos grupos
religiosos e a exclusão da religião da esfera pública. A secularização
apresenta  uma  dimensão  sócio-cultural,  correspondendo  a  uma
diminuição da pertinência social da religião enquanto que a laicidade
revela uma dimensão sócio-política estreitamente conectada com a
relação Estado e religião (RANQUETAT JR,2008, p.11).

É  dentro  deste  contexto  que  nasce  as  ciências  humanas  que,  de  forma

metódica, procura desenvolver o olhar do homem sobre si e a sua compreensão

sobre  as  sociedades  e  as  relações  sociais.  Alguns  estudos  da  sociologia  e  da

psicologia3 procuram  demonstrar  a  realidade  das  relações  humanas  como  uma

construção social, ou seja, nossas ações e nossa compreensão do mundo ao redor

são reflexos do meio e tempo em que estamos expostos. Estes reflexos nos chegam

pelo conjunto de informações processadas por nosso intelecto durante nossa vida,

podendo ser refletidos ou rejeitados devido a construção de nosso caráter, que por

sua vez, é formado pela nossa compreensão individual da ética e moral transmitida

pelas gerações anteriores que foram reconfiguradas cada qual a seu meio e tempo

vividos.

A religião é aceita pela sociologia como a grande agente na formação da ética

e moral de uma sociedade ou de um grupo em que ela atua4. É verificado, neste

estudo,  que a  religião  durante  a  modernidade  perde sua autonomia  (apenas de

forma  legal)  nos  poderes  jurídicos,  legislativos  e  executivos  dos  novos  Estados

republicanos e laicos. Sua perspectiva no pensamento da sociologia5 e da filosofia

do final  do  século  XIX e  início  do  XX era,  por  muitas  vezes,  relacionada a  um

declínio, uma perda de espaço e poder, chegando-se a afirmar que caminharíamos

3De orientação marxista, a psicologia de Vigotsky é classificada como Histórico-Social. “A abordagem dialética,
admitindo a influência da natureza sobre o homem, afirma que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e
cria, através das mudanças provocadas por ele na natureza, novas condições naturais para sua existência. Essa
posição representa o elemento-chave de nossa abordagem do estudo e interpretação das funções psicológicas
superiores do homem e serve como base dos novos métodos de experimentação e análise que defendemos”
(VIGOTSKY. A formação social da mente. Ed. Martins Fontes, 1991, p. 43)
4Este assunto é tratado no primeiro capítulo deste trabalho. O foco de análise da religião como formadora da
moral é retirado, principalmente, da obra de Durkheim: As Formas Elementares de Vida Religiosa: o sistema
totêmico na Austrália. São Paulo: ed. Paulinas, 1989.
5O pensamento positivista de Auguste Comte divulgava a ideia de uma Religião da Humanidade em que os
filósofos eram objetos de culto. Isso não implica, no entanto, uma negação da religião.



assim para a morte de Deus6.

Porém, hoje devemo-nos perguntar: vivemos em uma sociedade areligiosa? A

religião está ausente das decisões políticas e jurídicas? E a economia, existe ligação

economia-religião? A religião está envolvida nos meios de produção e consumo? Os

estudos  demonstrados  aqui,  irão  revelar  uma  mudança  sobre  a  perspectiva  da

relevância e das relações de poder que as religiões passam a adquirir durante a

modernidade até os dias atuais, concentrando-se não mais somente nas funções

políticas, mas sim em conquistar sua hegemonia na concorrência gerada pela nova

constituição  laica  que  prevê  a  liberdade  religiosa.  A religião  durante  as  últimas

décadas não está em declínio, e sim conquistando e adaptando-se aos novos meios

de  produção  e  às  novas  tecnologias  alcançadas  pelas  revoluções  industriais  e

tecnológicas, ou seja, continua exercendo grande relevância na formação da moral e

da ética aceita pela sociedade.

Este estudo além de esboçar o complexo campo de definições de religião e

consumo na perspectiva de pensadores do final do século XIX e decorrer do século

XX, irá traçar também o desenvolvimento do mercado religioso brasileiro após a

Constituição 1891 que prevê a liberdade religiosa, situando como principais debates

as diversas transformações na política – práxis - da religião católica, sua busca por

hegemonia e sua adaptação ao modo de vida dos principais centros urbanos recém

industrializados e  modernizados.  Será  verificado,  também, como o  fenômeno do

crescimento  das  religiões  pentecostais  enquadra-se  com  um  novo  tipo  de

organização religiosa,  que se  adapta de maneira eficiente aos meios políticos  e

publicitários, atendendo de forma mais imediata os seus seguidores, que por sua

vez procuram adaptar-se também a um novo tipo de sociedade urbana de caráter,

principalmente,  individualista,  ao  qual  nos  dias  atuais  o  fiel  tanto  pode  ir  até  a

religião, assim como a religião pode ir até o fiel.

OBJETIVOS

Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar as transformações, no campo

das religiões e da religiosidade popular, ocorridas após a implantação do sistema

republicano brasileiro e da liberdade religiosa, somado às revoluções de produção e

6Assim Falava Zaratustra. Nietzche. O super-homem era para o filósofo a superação das crenças deístas e o novo
modelo para uma sociedade superior.



consumo.  Para  tanto,  delinearemos a  história  do  mercado religioso brasileiro  no

século XX através da análise dos principais movimentos religiosos produtores de tais

formas de consumo: o Movimento Carismático Católico no Brasil  (um movimento

pentecostal  dentro da Igreja  Católica)  e  a ascensão das igrejas  neopentecostais

(destacando  a  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus),  principais  articuladores  do

mercado religioso brasileiro na atualidade.

Através de uma linha temporal paralela, será investigado o progresso histórico

independente de cada instituição religiosa evidenciando os pontos aos quais estas

religiões  apresentam  similitudes  e  os  pontos  aos  quais  as  mesmas  se  opõe.

Verificaremos,  por fim, as condições sociais ao qual  estas religiões puderam, no

caso da religião católica, manter-se ainda como a maior entre o número de fiéis, mas

mostrando um declínio contínuo nas últimas décadas, e a Igreja Universal de Deus

seguindo o caminho inverso, o constante aumento de fiéis nas últimas décadas e o

crescimento dentro do cenário político e publicitário.   

METODOLOGIA

A primeira parte da pesquisa se concentra no campo de definições, relações e

usos dos conceitos de religião e consumo. Para tal procedimento, a pesquisa parte

de fontes bibliográficas de autores clássicos da sociologia como Durkheim e Weber

e da psicanálise de Freud dentro de suas respectivas contextualizações históricas,

fazendo,  a  partir  daí,  um diálogo entre  os  autores  assimilando  suas  respectivas

teorias sobre a  religião.  Para a abordagem sobre  o  consumo o principal  estudo

utilizado é a tese “Dimensões do consumo na vida social” de Renata de Souza

Guerra.

A segunda parte é a análise histórica do surgimento e desenvolvimento do

mercado  religioso  brasileiro  durante  o  século  XX.  Parte-se  de  uma  análise  das

consequências da legalização da liberdade religiosa durante o final  do Império e

consolidação  da  1ª  República,  seguindo,  de  forma  paralela,  as  histórias  do

catolicismo e pentecostalismo no século XX no que tange aos principais movimentos

e produções material destas religiões. Para uma análise sobre a liberdade religiosa

no Brasil, o estudo de Emerson Giumbelli “O Fim da Religião” serve como base para

este trabalho. Já para as análises sobre o catolicismo brasileiro no século XX, este

trabalho destaca as obras de Pierucci e Prandi “A realidade social das religiões no



Brasil”  e  Ângela  Paiva  “Católico-Protestante-Cidadão”.  Quanto  a  história  do

pentecostalismo destacamos além da obra de Giumbelli, a obra de Ricardo Mariano

“Neopentecostais: sociologia do pentecostalismo no Brasil”.

DESENVOLVIMENTO

Ao que concerne a parte conceitual da pesquisa, onde se busca esclarecer os

conceitos de religião e consumo-consumismo, assim como as relações entre religião

e  economia,  partiremos  da  definição  de  mercado  religioso  acentuando  estudos

antropológicos (destacando Bronislaw Malinowski e Marcel Mauss) que demonstram

a existência da ligação entre economia e religião desde as culturas de sociedades

primitivas. A partir daí, a pesquisa  segue para uma análise do produto do mercado-

religioso, ou seja: a mercadoria. Para isto recorre-se a análise do primeiro capítulo

da obra O Capital de Karl Marx.

Seguindo a análise conceitual, busca-se o campo de definições de fenômenos

propriamente religiosos e de igreja,  assim como de consumo e consumismo nas

sociedades  contemporâneas.   Para  tanto,  utilizaremos os  estudos  de  Durkheim,

Weber e Freud para o campo de definições de igreja e religião e o estudo de Renata

de Souza Guerra para definição de consumo e consumismo.

Para  a segunda parte  do estudo,  o  desenvolvimento  do mercado-religioso

brasileiro  após o advento  da liberdade religiosa,  dividiremos a pesquisa  em três

subcapítulos: 1. O momento da laicização do Estado brasileiro, 2. Catolicismo: da

igreja política à igreja do povo, dos movimentos militantes aos padres cantores e, 3.

O crescimento da concorrência religiosa católica: os Neopentecostais.   O primeiro

subcapítulo  apresenta  o  contexto  histórico  em  que  desenvolve  a  laicização  do

Estado brasileiro, ou seja, a passagem do Brasil Império para o Brasil República no

final do século XIX, destacando os movimentos ideológicos e religiosos envolvidos

nesta passagem. O segundo e terceiro subcapítulo traça uma linha cronológica para

os movimentos que surgem dentro do catolicismo durante o século XX  culminando

com o Movimento Carismático Católico (um movimento pentecostal dentro da Igreja

Católica)  e  o  histórico  do  desenvolvimento  das  religões  pentecostais  e

neopentecostais, destacando a Igreja Universal do Reino de Deus.



RESULTADOS

O estudo conclui  demonstrando que apesar caminhos,  disputas internas e

externas  muito  distintas,  as  religiões  católica  e  neopentecostais  possuem  dois

elementos  fundamentais  e  semelhantes  para  o  êxito  do  mercado-religioso:  o

ideológico e o fiel. O ideológico coincide ao pentecoste norte-americano, que liga o

Movimento Carismático e as igrejas (neo)pentecostais e que sugere um modo de

vida  que  fortelece  o  espírito  individualista  de  nossas  sociedades  capitalistas

modernas,  acentuando  o  consumo  de  mercadorias.  Já  ao  fiel,  destacamos  o

processo de similitudes e  trânsito  religioso,  que enfatiza  a  semelhança entre  os

costumes tanto de católicos carismáticos e pentecostais como mesmo a troca de

religião entre os mesmos.

Fica demonstrado, também, que o processo de abertura da liberdade religiosa

no  país,  assim  como  a  laicização  do  Estado  não  influíram  numa  perda  de

religiosidade  ou  uma  perda  de  influência  das  religiões  na  cultura  brasileira.  Ao

contrário, possibilitou uma nova forma de autonomia econômica em que as igrejas

adaptam-se  aos  modos  de  publicidade  atuais,  possibilitando  novas  formas  de

arrecadação financeira. Assim, criou-se um mercado-religioso ao qual a busca pela

hegemonia religiosa do país é alvo de constantes ataques entre as religiões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o século XX até os dias atuais, o tema da liberdade religiosa é alvo

de grande discussão, sobretudo no campo das ciências sociais e nas assembleias

constituintes. O tema é objeto de diversas mesas redondas e palestras, além de

estar  presente  diariamente  dentro  do  Palácio  do  Planalto.  Os  recentes

acontecimentos na política brasileira demonstram que as religiões ocupam um pano

de  fundo  nas  ações  políticas,  perceptíveis  através  dos  depoimentos  de  nossos

deputados e senadores.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstra um grande

crescimento do número de adeptos a religiões pentecostais, assim como uma queda

constante  das  religiões  tradicionais,  com  destaque  a  religião  católica.  Outras

pesquisas,  por  sua  vez,  demonstram  um  crescimento  constante  no  número  de

partidos e políticos evangélicos sendo eleitos nas últimas eleições.



Dessa forma, interessa registrar neste estudo, não apenas partidos que se

nomeiem abertamente  como evangélicos  e  possuem os  valores  religiosos  como

meio de propaganda e ação política, procuraremos observar, também, que a religião

católica usa de sua hegemonia histórica na influência de decisões legislativas e nos

apoios partidários e midiáticos, assim como mostra sua crescente adesão à forma

de comunicação evangelizadora pentecostal.

Justifica-se este estudo, a finalidade de proporcionar maiores discussões e

reflexões sobre o tema da liberdade religiosa e das ações das igrejas atuais numa

sociedade consumista e individualista. Fazer um traçado histórico destas religiões

junto a contextualização da sociedade em seu tempo vivido, torna-se, do ponto de

vista adotado aqui, um fator essencial para compreensão destes fenômenos.  
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