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RESUMO 

 

BERTANI, Silvia Mara Novaes Sousa. Neopentecostalismo e empreendedorismo: 

prosperidade e a mobilidade social. Uma “nova” classe média? 2016. 294f. Tese (Doutorado 

em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

 

Esta tese de doutorado se constitui no estudo sobre a teoria da prosperidade das igrejas de 

denominação neopentecostal e, em especial da Igreja Universal do Reino de Deus. O objetivo 

geral é compreender se a teoria da prosperidade iurdiana propicia o acesso a uma “nova” classe 

social, a empreendedora. O objetivo específico é a compreensão da relação entre o capital 

espiritual e a trajetória do fiel iurdiano empreendedor a uma “nova” classe social: a classe média 

empreendedora. Para realização de nossos objetivos foi utilizada metodologia qualitativa e a 

quantitativa intencional baseada na aplicação de questionários, entrevistas e análise de 

programas e eventos religiosos da Igreja Universal do Reino de Deus.  Foram analisadas dez 

entrevistas selecionadas intencionalmente. Para a construção do objeto de pesquisa, nos 

apoiamos na teoria da reprodução cultural de Pierre Bourdieu e em pesquisas empíricas 

realizadas no contexto do grupo em análise. A escolha da Igreja Universal do Reino de Deus se 

fez por ser essa uma das instituições religiosas mais importantes e com maior número de fiéis. 

Optou-se pelo estudo desse tema em uma região específica da cidade de São Paulo, a região do 

Brás local de grande concentração de evangélicos neopentecostais e fiéis da Igreja Universal 

do Reino de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: classe social, nova classe média, neopentecostais, teologia da prosperidade, 

capital espiritual, mobilidade social. 

 



 

ABSTRACT 
 

BERTANI, Silvia Mara Novaes Sousa. Neo-Pentecostalism and entrepreneurship: prosperity 

and social mobility. A "new" middle class? 2016. 294 f. Thesis (Doctorate in Social Sciences). 

Graduate Program in Social Sciences, Catholic University of São Paulo. 

 

This doctoral thesis is the study of the theory of prosperity of the neo-pentecostal denomination 

of churches and in particular the Universal Church of the Kingdom of God. The overall 

objective is to understand the theory of iurdiana prosperity provides access to a "new" social 

class, entrepreneurial. The specific objective is to understand the relationship between the 

spiritual capital and the trajectory of the faithful iurdiano entrepreneur to a "new" social class: 

the entrepreneurial middle class. For realization of our objectives was used qualitative 

methodology and intentional quantitative based on questionnaires, interviews and analysis of 

programs and religious events of the Universal Church of the Kingdom of God. Ten interviews 

intentionally selected were analyzed. For the construction of the research object, we are relying 

on the theory of cultural reproduction of Pierre Bourdieu and empirical research conducted 

within the group in question. The choice of the Universal Church of the Kingdom of God was 

made to be that one of the most important religious institutions and more faithful. We chose to 

study this issue in a specific region of São Paulo, the local Brás region of high concentration of 

neo-Pentecostal evangelicals and faithful of the Universal Church of the Kingdom of God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: social class, new middle class, neo-pentecostal, prosperity theology, spiritual 

capital, social mobility. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aparecimento das grandes organizações e complexos empresariais aliados à 

expansão do Estado do bem-estar social pós 2ª Guerra Mundial contribuiu para o 

desaparecimento parcial das atividades empreendedoras a favor do emprego da mão de obra 

em grandes corporações e conglomerados.  

A possibilidade de oportunidades e a vontade levá-las adiante foram repassadas 

para equipes de especialistas em planejamento estratégico, e o indivíduo inovador deu lugar 

ao departamento de pesquisa e desenvolvimento (LÓPEZ-RUIZ, 2004). Solidificou-se a 

“sociedade de empregados” (MILLS, 1969) e o ator central não era mais o empreendedor, 

mas o “homem-organização”1 (WHYTE JR. 1956).  

Nos anos 80, o empreendedorismo ressurge. O processo de reestruturação produtiva 

e precarização do trabalho induzem o reaparecimento e conceitos são revistos alinhando-os 

às novas modalidades de organização. As pesquisas, desde então, têm se beneficiado da 

abordagem da sociologia econômica.  

Na perspectiva da sociologia econômica, a religião2, segundo Granovetter, não é 

considerada como um conjunto de ideias concernentes à transcendência, mas como prática 

social. Tal abordagem enfatiza a cultura (DIMAGGIO, 2003), as práticas sociais e a imersão 

social (GRANOVETTER, 1985) para analisar ação e processos econômicos.  

O comportamento econômico está imerso nas práticas e relações sociais e religiosas 

(WUTHNOW, 2005) e nessa perspectiva, a ação empreendedora é incentivada pelas relações 

interpessoais, capazes de propiciar recursos econômicos, relacionais e informacionais 

(MARTES; RODRIGUEZ, 2004). Do ponto de vista dos aspectos socioculturais é 

incentivada com a aprovação do grupo a determinadas atividades econômicas e a aceitação 

de valores e princípios comunitários (DIMAGGIO, 2003, p. 58).  

A abordagem da sociologia econômica permite, assim, compreender a atividade 

empreendedora por meio da estrutura social religiosa, enquanto organização3. No âmbito 

                                                             
1 Para Whyte Jr o “homem-organização” são indivíduos de uma nova classe média que confundiam seus 

objetivos pessoais com os objetivos da organização em que trabalhavam (WHYTE JR, 1956). 
2 A religião significa adentrar um intrincado conjunto de práticas, inclusive cotidianas, relacionadas às esferas 

do trabalho, consumo e negócios. 
3 Por cultura religiosa entendemos a orientação doutrinária e ou teológica capaz de atribuir sentido e motivar a 

ação empreendedora. 



21 
 

interno, a igreja incentiva e forma os seus membros, nos recursos organizacionais4 que são 

fatores imprescindíveis para a abertura de negócios. O capital gerado pelo homem associado 

à uma organização religiosa é capital social, no entanto, não é o único e nem o a mais 

importante no contexto que se discute nesta tese.   

Para Chang (2006) o capital social é um dos mais importantes conceitos surgidos 

no século XX já que incorpora fatores sociais e fenômenos econômicos. No mesmo sentido 

Lin (2006) entende que o conceito capital social pode explicar a variedade de 

comportamentos individuais e coletivos, tais como a mobilidade social e o status, as 

vantagens competitivas, a participação política e o bem-estar geral.   

Segundo Portes (1998) é possível detectar um consenso crescente de que capital 

social5 pode ser considerado como " [...] a habilidade de atores para obter benefícios por 

estarem na qualidade de membros de uma rede social6 ou de outras estruturas sociais" 

(PORTES, 1998, p. 6). 

Em outro sentido, Bourdieu (1986), Coleman aborda os relacionamentos sociais de 

grupos que não pertencem à elite (Baron, Field e Schüller, 2000) e conceitua capital social 

no contexto da teoria da ação racional e da perspectiva do individualismo metodológico. Ele 

considera como “ [ ...] um recurso para a ação, como um caminho para que a estrutura social 

seja inserida no paradigma da ação racional” (BARON, FIELD e SCHULLER, 2000, p. 83).  

É uma ferramenta útil para o desenvolvimento de uma orientação sociológica de forma a 

integrar alguns componentes de duas linhas teóricas (BARON; SCHULLER, 2000, p. 84). 

Segundo Coleman, o capital social cresce “[...] com a inserção de indivíduos nas 

redes sociais na medida em que propicia a elevação do número de contatos com novos 

indivíduos e novas redes, solidificando valores que agilizam e facilitam as decisões e 

favorece a emergência de redes de ajuda mútua”. (COLEMAN, 2006, p. 34). 

O capital social incorpora fatores sociais na análise de fenômenos econômicos 

(CHANG, 2006, p. 12). Outros, no entanto, explicam a variedade de comportamentos 

individuais e coletivos, tais como a obtenção de status e mobilidade social, vantagens 

competitivas em organizações econômicas, participação política, e bem-estar físico e 

psicológico (LIN, 2006, p. 39). 

                                                             
4 Os recursos organizacionais têm importância impar para àqueles que não possuem nivel suficiente de capital 

física e capital humano, como é o que se observou na pesquisa. 
5 Nesse sentido, o conceito de capital social descreve os benefícios que o agente econômico pode obter ao 

participar da rede social como, por exemplo, o conhecimento, a informação, o poder, a influência e o apoio.   
6  Redes sociais são definidas como um conjunto de atores (pessoas e ou organizações) conectados por relações 

sociais ou laços de um tipo específico. 
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Pertencer a um grupo é “[...] possuir capital, ou seja, é possuir um recurso que 

facilita as ações entre os agentes, tornando desnecessárias todas as precauções a serem 

tomadas nos casos em que a honestidade e a confiança estão ausentes" (STEINER, 2006, p. 

81). Para Coleman (1988) a existência de laços sociais garante que em uma determinada rede 

“[...] as normas sejam observadas, inclusive por meio de sanções.  Tais normas passam a ser 

apropriadas e a orientar a comunidade, de modo a facilitar, inclusive, transações econômicas7 

sem o recurso de contratos legais” (COLEMAN, 1988, p. 77) 

Pesquisas indicam que a religião é um fator importante na formação de redes sociais 

e confiança (PUTNAM, 2000, p. 21). Numa perspectiva complementar, Martes e Rodriguez 

(2005) afirmam que “[...]os laços religiosos podem estar subordinados a interesses 

econômicos e ser considerados como recursos disponíveis. Assim, o capital espiritual e 

confiança desenvolvidos no interior dos grupos religiosos podem se tornar fontes de 

vantagens competitivas no mercado, favorecendo o surgimento do empreendedorismo” 

(MARTES; RODRIGUES, 2005, p. 38). 

Para Koenig e Gogel as “[...] as redes8 podem incluir relações formalmente 

instituídas quanto relações informais e são simultaneamente resultado e causa de um 

conjunto de forças que agem sobre as pessoas ou unidades sociais” (KOENIG; GOGEL, 

1981, p. 40). Dessa forma, a rede social favorece a lealdade e a solidariedade em dada 

estrutura social, no entanto, desfavorece o fluxo de informações relevantes para os atores, 

por criar redundâncias (GRANOVETTER, 1973, p. 44).  

Nesse sentido a “[...] organização social apropriável diz respeito a qualquer 

organização criada para um objetivo e, apropriada parcial ou totalmente para outras 

finalidades. Dessa forma, disponibiliza recursos organizacionais no auxílio a propósitos que 

não faziam parte de seus objetivos originais, facilitando, as ações de seus membros de tal 

modo que, sem essa apropriação, não seria possível” (SERAFIM; ANDION, 2010, p. 579).  

E daí a afirmação de Coleman (1988) de que o capital social é produtivo é “[...] como 

qualquer outro tipo de capital e é produtivo porque possibilita a aquisição de certos fins que 

                                                             
7 As transações econômicas são cercadas de confiabilidade, pois a renúncia de uma obrigação torna-se mais 

difícil, devido à sanção exercida pelo grupo, colocando em jogo a reputação dos atores que descumprem com 

sua expectativa. 
8 A religião é um fator na formação de redes sociais e de confiança (PUTNAM, 2000). No mesmo sentido, 

Serafim, Martes e Rodriguez (2010) afirmam que os laços religiosos podem estar subordinados a interesses 

econômicos e ser considerados como recursos disponíveis. Assim, a confiança desenvolvida no interior dos 

grupos religiosos pode se tornar fonte de vantagens competitivas no mercado, favorecendo o surgimento do 

empreendedorismo.  
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na sua ausência não poderiam ser alcançados. Como capital físico e humano, o capital social 

não é tangível, mas pode ser específico a certas atividades" (COLEMAN, 1988, p. 97).   

No estudo do empreendedorismo, a relevância do capital social está na hipótese de 

que este impacta positivamente nos empreendimentos e proporciona maior probabilidade de 

sobrevivência (Fukuyama, 2001). No mesmo sentido, Serafim, Martes e Rodrigues (2005) 

afirmam que os níveis de capital social propiciam aos empreendedores facilidade de acesso, 

compartilhamento de informações privilegiadas e conhecimento acerca de oportunidades de 

negócios, além da possibilidade antecipada de aquisição de recursos e facilidade na reunião 

de esforços para o desenvolvimento de oportunidades comerciais.   

Para Ghoshal “[...] os indivíduos e as organizações se beneficiam do alto grau de 

confiança entre os membros de sua rede, obtendo vantagens como a redução de 

comportamentos oportunistas, dos custos de transação necessários à realização de negócios, 

e melhores chances de acesso a relações pessoais para a abertura e manutenção do negócio” 

(GHOSHAL, 1998, p. 16). 

Até recentemente, pouca atenção foi dada à relação capital social e religião, em 

parte porque as organizações religiosas foram vistas apenas como mais uma associação 

(SMIDT, 2003). No entanto, o enfoque vem mudando devido ao reconhecimento por 

cientistas sociais de que a religião não é um mero epifenômeno da economia (Wuthnow, 

2005) e nem está se tornando menos importante na sociedade (Berger, 1996).  

Woodberry (2003) reforça a proposta de empregar o conceito de capital espiritual 

citando o trabalho de Gorsuch (1988) que mostra grupos que desempenham serviços 

religiosos por razões sociais ou não-religiosas são significativamente diferentes daqueles que 

os desempenham por razões religiosas (GORSUCH, 1988, p. 121). Do ponto de vista do 

capital social, não se esperaria essa diferença porque para essa teoria os conteúdos teológicos 

e as motivações religiosas não são levados em consideração (SARITA, 2012, p. 16). 

Segundo Woodberry (2003) os grupos religiosos enfatizam que a relação com Deus 

é a razão de existir do grupo e que o enfoque de suas atividades deve ser a de enfatizar e pôr 

em prática esse relacionamento. Um grupo religioso não é um clube social ou uma 

organização econômica. Uma das consequências é que os membros do grupo disponibilizam 
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os recursos espirituais9 e organizacionais10 a qualquer um que os procurar, mesmo não sendo 

um de seus membros efetivos e, portanto, sem observar as regras de reciprocidade e sem a 

certeza se a norma irá ser observada. Isso a teoria do capital social não explica.  

A religião pode fornecer as bases para a primeira obtenção de crédito, por doar 

recursos espirituais ou materiais. Dessa forma, as organizações religiosas são uma fonte 

especial de normas de reciprocidade e confiança, geradora de um tipo específico de capital 

espiritual que, ao que tudo indica, é mais aberta aos que estão em situações desfavoráveis na 

sociedade do que outras formas de capital social (COLEMAN, 2003, 112). Pode ser, assim, 

um recurso para a mobilidade social.  

Define-se, então, nos termos desta tese que capital espiritual é um tipo especial de 

capital social e refere-se a aspectos desse capital que estão relacionados à estrutura social 

religiosa. De modo amplo, pode ser entendido como a influência de práticas, crenças, redes 

e instituições religiosas em indivíduos e organizações em suas dimensões econômicas e 

sociais.  Para Berger é a obtenção de poder, influência, prestígio, capacidade e conhecimento 

por um indivíduo ou organização por participar de alguma tradição e/ou organização 

religiosa. (BERGER, 1996, p. 204)   

Para Serafim “[...] o capital espiritual como o grau de diversidade de recursos 

imersos em uma rede ou grupo religioso que os atores, principalmente membros, mas não 

necessariamente, podem ter acesso para alcançar seus interesses”. (SERAFIM, 2015, p. 76)  

A escolha da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD se deu em razão de ser 

uma das instituições religiosas de maior reconhecimento, nacional e internacional, e que, 

possui o maior número de fiéis dizimistas e praticantes da teologia e teoria da prosperidade. 

Escolhemos o Templo de Salomão em razão da organização e alcance das propostas 

teológicas e teleológicas. 

Num primeiro esforço, procurou-se estabelecer os pressupostos teóricos que 

norteiam o debate sobre as classes sociais e em que nível se assemelham ou se aparelham à 

“nova” classe média, tanto no sentido social quanto em relação à função econômica 

empreendedora que desempenham no contexto da narrativa.  Ou seja, até que ponto a 

                                                             
9   As crenças, os símbolos. 
10 Os recursos organizacionais representam os meios colocados à disposição da organização e necessários à 

realização das atividades. Nestes recursos incluem-se os recursos humanos; os recursos materiais e 

tecnológicos; os recursos financeiros e imagem de mercado e credibilidade perante o exterior. 
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teologia da prosperidade das igrejas evangélicas neopentecostais contamina os elementos 

constitutivos do empreendedorismo e do empreendedor na busca da ascensão social? 

Em termos de enquadramento conceitual, a pesquisa delimitou os problemas 

fundamentais e estruturais: a problemática da dinâmica da mobilidade social onde se 

pretendeu dar conta dos problemas que os processos de estratificação levam ao nível 

superior; a problemática da prática da teoria da prosperidade e do dízimo como rito de 

passagem para ser próspero e a problemática do empreendedorismo enquanto decorrente do 

capital espiritual obtido como dádiva pela prática dizimista. 

Em continuidade, analisamos as evidências de conectividade entre a teologia 

neopentecostal na ordem do discurso (teoria da prosperidade) e o desenvolvimento da prática 

de empreender com a trajetória marcada pela obrigatoriedade de dizimar para obter para si 

o sucesso econômico e social.  

Assim, traçadas essas considerações, esta tese procura compreender de que modo o 

capital espiritual decorrente do pertencimento à igreja neopentecostal IURD é capaz de 

fomentar o empreendedorismo, ao lado dos recursos materiais e simbólicos que as 

organizações religiosas disponibilizam a seus membros nas diversas fases do processo e 

como esse grupo ascende à uma “nova” classe social após as práticas empreendedoristas 

incentivadas pela IURD. O objetivo específico é compreender a relação entre o capital 

espiritual e a trajetória dos fiéis à uma “nova” classe média.  

É nessa perspectiva que pretendemos discutir, a partir de uma pesquisa de campo, 

como a organização religiosa Igreja Universal do Reino de Deus – IURD pode estabelecer 

relações que beneficiam a ação de seus membros empreendedores na medida em que esses 

agentes conseguem acessar recursos que facilitam o alcance de seus interesses, isto é, 

acessam o capital social, ou, devido à especificidade das organizações religiosas, o capital 

espiritual11.  E, nesse sentido, a proposta é o estudo do capital espiritual advindo da prática 

a teoria da prosperidade como mola propulsora à mobilidade social.  

  

                                                             
11 Serafim & Martes entendem que capital espiritual é a coesão dos laços sociais provenientes das organizações 

religiosas investigadas que criam recursos organizacionais disponibilizados intencionalmente para que os 

empreendedores possam acessá-los (SERAFIM; MARTES, 2007). 
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Figura 1 – Last judgement in the Cathedral of Florence 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CAPÍTULO I  

ENQUADRAMENTO DA TESE – METODOLOGIA 

A análise do fenômeno social depende da abrangência de suas temáticas e, especialmente, 

da cadeia de proposituras teóricas que abrange e interconectam-se com o fenômeno 

propriamente dito. Com base em tal assertiva, podemos indicar o ineditismo resultante da 

abordagem desta tese de doutoramento que pode ser verificado pelo fato de que não se 

encontrou, na bibliografia pesquisada, nenhum outro trabalho que se proponha a estudar 

exatamente a “nova” classe média empreendedora como um conjunto de atividades 

interligadas e moduladas no trade-off   prosperidade, empreendedorismo e mobilidade social.  
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1.1        ENQUADRAMENTO DA TESE  

 

Esta tese de doutoramento examina a questão da “nova” classe média sob o enfoque 

da teoria da prosperidade nas práticas neopentecostais iurdianas e a indução ao 

empreendedorismo como mote à mobilidade social. Insere-se, também, no debate sobre a 

“nova” classe média a análise do trade-off12 da teologia da prosperidade e do capital 

espiritual13 como fundamento do empreendedorismo que pretende promover a tal 

mobilidade social à “nova” classe: a empreendedora. 

Uma diversidade de premissas e mecanismos têm sido desenvolvidos na área do 

estudo das classes sociais tentando articular e adequar conceitualmente a classe média. Não 

obstante premissas outras, trabalhos procuram conceituar classe média sob os mais diversos 

parâmetros. É da Secretaria de Estudos Estratégicos – SAE, a definição de que  

Embora o termo classe média seja de uso comum, sua definição continua a desafiar 

os cientistas sociais. Ao contrário do conceito de pobreza e, em particular, de 

extrema pobreza, cujas definições têm sido alvo de intensos debates e, por 

conseguinte, há algum consenso, no caso da classe média as definições utilizadas 

são, em geral, arbitrárias e com pouca base teórica ou conceitual para sustentá-

las.14 

A Fundação Getúlio Vargas - FGV, em elaborada pesquisa15 sobre a classe média 

afirmou “Faixa C” (que englobava famílias cuja renda que ia de R$ 1.064,00 até R$ 

4.561,00), considerada por eles a classe média no país, passara de 42% para 51% da 

população entre 2003 e 2008. Ou seja, a conclusão a que chegavam era a de que o Brasil se 

tornara, ou estava a caminho de se tornar, um país de classe média, onde está camada 

representaria mais da metade da população.  

                                                             

12Trade-off é uma expressão inglesa que significa o ato de escolher uma coisa em detrimento de outra e muitas 

vezes é traduzida como "perde-e-ganha". O trade-off implica um conflito de escolha e uma consequente relação 

de compromisso, porque a escolha de uma coisa em relação à outra, implica não usufruir dos benefícios da 

coisa que não é escolhida. Isso implica que para que aconteça o trade-off, elemento que faz a escolha deve 

conhecer os lados positivos e negativos das suas oportunidades. Estamos perante um cenário de trade-off 

quando é preciso sacrificar alguma coisa para obter um bem maior, o que muitas vezes causa um tipo de dilema. 
13 Capital espiritual é um novo paradigma com a exigência de mudança radical de um capitalismo focado no 

dinheiro e a na riqueza material, para um senso de significados, princípios, propósitos e riqueza de valores para 

que coexistam o capitalismo.  
14 Disponível em http://www.sae.gov.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Defini%C3%A7%C3%A3o-

da-Classe-M%C3%A9dia-no-Brasil1.pdf. Acesso 10 set. 2015.  
15 A pesquisa elaborada pela FGV intitulada “A Nova Classe Média”, foi coordenada pelo economista Marcelo 

Neri. Disponível em http://www.cps.fgv.br/ibrecps/ncm2010/NCM_Pesquisa_formatada.pdf. Acesso em 20 

out. 2015.  
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Em pesquisa sobre o mesmo tema o IPEA revelou que nas seis principais regiões 

metropolitanas do país mais de três milhões de indivíduos haviam deixado de ser pobres 

entre 2002 e 2006, o que correspondia a uma significativa queda de 8,8 pontos percentuais 

na taxa de pobreza que, à época marcava 24,1%.  

Enquanto o estudo da FGV – Fundação Getúlio Vargas atentava para os ganhos 

conseguidos no mercado de trabalho, em especial através da expansão do mercado formal, a 

pesquisa do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada concentrava-se nos efeitos 

do aumento real do salário mínimo e dos programas sociais do governo federal.  

Os resultados apontados pela FGV apontavam para o surgimento de uma nova 

classe média baseada no aumento da renda.  Para NERI (2008) “[...] a classe média está 

comprando computador, automóvel. O Brasil vive um momento interessante na sua classe 

média. Depois de anos de redução, desigualdade e miséria, floresce a nova classe média”.16  

O interesse pela classe média advém da percepção de que se estuda os extremos da 

distribuição de renda deixando de lado o grupo que forma o setor intermediário dessa 

distribuição, ou seja, a maior parte da população (BRANDOLINI, 2010).  As referências 

enfatizam as particularidades das classes médias que legitima o objeto de estudo.  

Nesse passo cumpre destacar alguns importantes aspectos teóricos sobre a classe 

(s) média (s). Numa primeira análise, a classe média quase sempre fora tratada como força 

estabilizadora. Para Thurow (1984), a classe média poderia ser entendida como “a cola social 

que mantém a sociedade unida”, provendo as fundações para uma democracia saudável.  

Numa outra análise, alguns trabalhos trouxeram à discussão que as classes (s) 

médias (s) propõe um efeito emancipador, já que a visível oportunidade de mobilidade 

ascendente produziria esperança entre os mais pobres. E, ainda, há também a ideia de que a 

(s) classe (s) média (s) possuiria uma propriedade pacificadora, no sentido de possibilitar a 

mediação de conflitos entre a burguesia e a classe trabalhadora, ou seja, entre pobres e ricos.   

Feitas essas considerações sobre a (s) classe (s) média (s) esta tese busca, sob outro 

enfoque, analisar como o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais utilizam 

estratégias midiáticas, do discurso e de formação gerencial para conduzir o fiel às práticas 

empresariais através do empreendedorismo. 

Para a estruturação do estudo, a primeira estratégia está na mensagem estruturada 

no tripé dízimo-empreendedorismo-prosperidade que procura responder aos apelos dos fiéis 

                                                             
16 Jornal O globo, 08 de agosto de 2008.  
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quanto à estabilidade econômica possível. A segunda, no espaço que as igrejas 

neopentecostais tem ocupado na sociedade como na política, na mídia e no mercado.  

Assim, a análise da bancada evangélica é tratada em tópico especial, pois o papel 

político que as instituições religiosas desempenham instigam à reflexão de como 

transformam o espaço religioso num campo político-econômico.  

 

 

1.2       O recorte da pesquisa: a delimitação  

 

O tema da pesquisa refere-se ao estudo da teoria da prosperidade como alavanca ao 

empreendedorismo da população religiosa da denominação neopentecostal iurdiana, bem 

como as transformações no interior do espaço religioso e das instituições políticas.   

Para efeito da pesquisa de campo, nosso recorte intencional se limitou a um grupo 

de iurdianos. Nessa perspectiva, colocaram-se as seguintes questões para reflexão: quais as 

relações entre a igreja neopentecostal e o empreendedorismo? Qual a relação entre a 

prática da teoria da prosperidade e a indução ao empreendedorismo? Até que ponto 

os neopentecostais praticantes da teologia da prosperidade e empreendedores 

efetivamente ascenderam a uma nova classe social? A obtenção do capital espiritual 

legitima a prática empreendedora?  

O direcionamento dessas temáticas decorre da importância das variáveis classe 

social e classe média, sobretudo no contexto da vinculação do discurso religioso e da cultura 

empreendedorista como forma de ascensão à “nova” classe média, a partir da prática da 

teologia da prosperidade e do empreender. 

Como será detalhado, neste capítulo e nos que seguem, o foco desta investigação 

está no entendimento da “nova” classe média empreendedora e de sua sistematização como 

um processo17 de integração e interação de fatores que permitem avaliar o modelo proposto 

pelas organizações religiosas neopentecostais fundamentadas na teologia da prosperidade e 

no empreendedorismo como alavanca de acesso ao sucesso financeiro.  

Nessa direção, optou-se por destacar as atividades desenvolvidas pela Igreja 

Universal do Reino de Deus – IURD, de denominação neopentecostal18 e da união de três 

                                                             
17 Ordenação específica das atividades que, em conjunto, no tempo e no espaço, com inputs e outputs bem 

identificados como uma estrutura para ação.  
18 Segundo Ricardo Mariano, A terceira onda pentecostal designada por ele como neopentecostal, cresceu a 

partir da segunda metade dos anos 70, crescendo e se fortalecendo no decorrer dos anos 80 e 90. Universal do 
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subconjuntos “classes sociais, teologia da prosperidade e empreendedorismo” e os 

relacionamentos entre si e com outros elementos que fundamentam esta tese.  

Num primeiro momento, estabeleceram-se os pressupostos teóricos que norteiam 

as classes sociais e em que nível se assemelham ou se aparelham à “nova” classe média tanto 

no sentido social quanto em relação à função econômica empreendedora que desempenham 

no contexto da narrativa.  Ou seja, até que ponto a teologia da prosperidade das igrejas 

evangélicas neopentecostais contamina os elementos constitutivos do empreendedorismo e 

do empreendedor na busca da ascensão social e da vida próspera e com status de poder. 

Em continuidade, a análise buscou a conectividade entre a teoria da prosperidade 

neopentecostal e o desenvolvimento da prática do empreender, a começar pela 

compulsoriedade do dízimo para garantir o trade-off e o sucesso econômico e social.   

A análise do fenômeno social depende da abrangência de suas temáticas e, 

especialmente, da cadeia de proposituras teóricas que abrange e interconectam-se com o 

fenômeno propriamente dito. Com base em tal assertiva, podemos indicar o ineditismo 

resultante da abordagem desta tese de doutoramento que pode ser verificado pelo fato de que 

não se encontrou, na bibliografia pesquisada, nenhum outro trabalho que se proponha a 

estudar exatamente a “nova” classe média empreendedora como um conjunto de atividades 

interligadas e moduladas no trade-off   prosperidade, empreendedorismo e mobilidade social.  

Martins e Lintz afirmam que o tema é original e “[...] se há possibilidades de 

encontrar novos resultados ainda não disseminados no ambiente científico-profissional” 

(MARTINS; LINTZ, 2000, p. 24). E complementa que “[...] o original, em síntese, é a leitura 

do aluno-autor sobre o tema pesquisado. É evidenciado pelo valor da reconstrução racional 

e lógica do tema escolhido” (MARTINS; LINTZ, 2000, p. 25).  

Assim, o ineditismo do trabalho está nos resultados evidenciados que não tem 

estudos anteriores que mostrem que indivíduos neopentecostais delineiam uma “nova” 

                                                             
Reino de Deus (1977, Rio de Janeiro), Internacional da Graça de Deus (1980, Rio de Janeiro), Comunidade 

Evangélica Sara Nossa Terra (1976, Goiás) e Renascer em Cristo (1986, São Paulo), fundadas por pregadores 

brasileiros, constituem as principais igrejas neopentecostais. Todas apresentam poucos traços de seita, forte 

tendência de acomodação ao mundo, participam da política partidária e utilizam intensamente a mídia 

eletrônica. Caracterizam-se por pregar e difundir a teologia da prosperidade, defensora do polêmico e 

desvirtuado adágio franciscano "é dando que se recebe" e da crença nada franciscana de que o cristão está 

destinado a ser próspero materialmente, saudável, feliz e vitorioso em todos os seus empreendimentos terrenos;  

por enfatizar a guerra espiritual contra o Diabo, seu séquito de anjos decaídos e seus representantes na terra, 

identificados com as outras religiões e sobretudo com os cultos afro-brasileiros e não adotar os tradicionais e 

estereotipados usos e costumes de santidade, que até há pouco figuravam como símbolos de conversão e 

pertencimento ao pentecostalismo. MARIANO, Ricardo in Novos Estudos CEBRAP N.°44, março 1996 pp. 

24-44 
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classe média, agora baseada no empreendedorismo. Entendemos, assim, que a análise crítica 

do referencial teórico lançado neste estudo corroborado com a observação empírica 

permitiram a construção de uma estrutura conceitual da “nova” classe média empreendedora.  

Para atingir o objetivo proposto esta tese foi organizada em seis capítulos. O 

capítulo primeiro versa sobre o recorte da pesquisa a estruturação do estudo.  Em seguida 

mergulha-se no referencial teórico com relação ao objeto e a análise do discurso.  No terceiro 

capítulo são estudados o movimento neopentecostal e a prática da denominada trade-off. No 

quarto capítulo analisam-se os referenciais teóricos da teologia da prosperidade sob o 

específico enfoque do empreendedorismo e seus reflexos a pretendida mobilidade social 

para, ao final, no capítulo sexto discutir os resultados obtidos com apresentação de 

considerações finais de recomendações para futuras pesquisas.  
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Figura 2 – Last judgement in the Cathedral of Florence 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO  

A literatura relativa às classes sociais e, em especial, sobre a (s) classe (s) média (s) apresenta 

a base teórica para a elaboração desta tese. O referencial foi desenhado de forma a relacionar 

a temática da “nova” classe média empreendedora com a teoria da prosperidade 

neopentecostal. Neste referencial teórico serão apresentadas as principais teorias que tratam 

das classes sociais, da ideologia econômica neopentecostal com a teologia da prosperidade 

como base da mobilidade social fomentada pelo empreendedorismo.   
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2.1        Abordagem sociológica sobre classe social 

 

A literatura relativa às classes sociais e, em especial, sobre a (s) classe (s) média (s) 

permeia a base teórica para a elaboração desta tese de doutorado. O referencial teórico foi 

desenhado de forma a relacionar a temática da “nova” classe média com a teoria da 

prosperidade neopentecostal e o empreendedorismo. Nesse passo importante dizer que a 

pesquisa foi desenvolvida, num primeiro momento, sob o referencial qualitativo de forma a 

fomentar a compreensão do fenômeno social em particular para o amplo espectro da (s) 

classe (s) média (s) e a mobilidade promovida mediante as práticas do empreendedorismo.  

O estudo das classes em uma determinada sociedade exige o conhecimento das 

características sociais, econômicas e ideológicas da sociedade em estudo. Sob essa ótica 

precisamos ter em conta a inter-relação desses níveis para um posicionamento dos atores 

sociais, ou seja, para o estudo da distribuição de tais indivíduos numa determinada estrutura 

social in casu uma “nova” classe média empreendedora. 

A condição teórica para esta investigação empírica está na análise do conceito de 

classe social. Se entendida classe, por definição, como estrutura dentro de um conjunto de 

relações de dominação19, não apenas se obtém uma descrição de sociedade como também os 

reflexos do agrupamento de interesses que podem formar a base para a ação social coletiva.  

A proposta de trabalho está alinhada aos pressupostos da pesquisa social que 

segundo Minayo “[...] reflete aspectos do desenvolvimento e da dinâmica social assim como 

preocupações e interesses de classes e de grupos determinados” (MINAYO, 1993). A 

pesquisa social, só pode ser conceituada historicamente com a compreensão das contradições 

e conflitos a ela inerentes.  

Ela só pode ser conceituada historicamente e entendendo-se todas as 

contradições e conflitos que permeiam seu caminho. Além disso, ela é mais 

abrangente do que o âmbito específico de uma disciplina. Pois a realidade 

se apresenta como uma totalidade que envolve as mais diferentes áreas do 

conhecimento e também ultrapassa os limites da ciência. (MINAYO, 1993, 

p. 27) 

 

A temática da “nova” classe média empreendedora é relevante para a compreensão 

                                                             
19 Conceitos relacionais de classe, por conseguinte, proporcionar uma base para o ligando análise da 

desigualdade a uma teoria das forças dinâmicas que forma e remodelar a sociedade por meio da interação e 

luta.  
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da mobilidade social, vez relaciona-se ao entendimento do capital social como elemento 

indutor decorrente da prática da teologia da prosperidade neopentecostal. Há, no entanto, 

uma carência de trabalhos que abordam diretamente a temática razão pela qual o trabalho 

apresenta-se como inédito. 

A seção inicial do referencial teórico tem como fulcro o estudo das classes sociais. 

Nessa perspectiva, a sua estruturação compreende quatro partes principais, a saber: a 

primeira parte trata da estrutura teórica identificada como uma constante construção do 

pensamento social. Na segunda tratamos do desenvolvimento e da trajetória das classes no 

Brasil para na seção seguinte tratarmos da (s) classe média (s) e, especialmente, a 

denominada “nova”. Por fim, na última parte, tratamos do empreendedorismo.  

 

 

2.2   As classes sociais e a problemática teórica  

 

O conjunto de transformações ocorridas a nível econômico, social e político 

contribuem para a evolução da estrutura social que resulta do dinamismo inerente as tensões 

existentes entre diferentes níveis que compõem uma sociedade. Conceituar 

sociologicamente classe social pressupõe a compreensão da configuração, evolução e 

consequências das divisões socioeconômicas e das relações sociais que permeiam a 

sociedade brasileira.   

No século XIX o conceito de classe social se identifica com o funcionamento da 

sociedade e vem de Marx o conceito de classe20 como papel explicativo sobre a história da 

sociedade. Marx utiliza o conceito de classe com diferentes sentidos. Na obra O manifesto 

comunista (MARX, 1998) classe social21 é utilizado com conotação política. Para Marx a 

sociedade de classes deveria ser superada vez que as classes só existem em luta ou quando 

há opressão de uma em relação a outra. Na obra O 18 Brumário de Luis Bonaparte (MARX 

1978) classes são concebidas como sujeitos históricos, intencionais ou não, e cujos interesses 

não são puramente econômicos.  

                                                             
20 Marx apresentou a construção do conceito de classes no último capítulo de O Capital. O fragmento sobre “as 

classes” interrompe-se precisamente no ponto em que ele parecia estar prestes a oferecer uma declaração 

concisa sobre a natureza do conceito.  
21 O conceito de classe social surge com duplo significado. De um lado como categoria analítica indicativa de 

relação social genérica-abstrata das determinações sob as quais o trabalho produtor de valor foi realizado sob 

dominação política e exploração econômica. De outro lado, como categoria histórica indicativa de estrutura 

social e sujeitos localizados no interior da produção capitalista pela qual a dominação e a exploração opõem-

se àquelas próprias das sociedades estamentais e de castas. 
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Em O capital (MARX, 1998) Marx expõe contradições sistêmicas que originam as 

classes, mas não os conflitos entre elas. Não se trata de classes em luta, mas de classes 

enquanto portadoras de relações, inerentes ao processo de produção e reprodução do capital.  

A definição tem como fator material a existência de determinado sistema de 

produção e os critérios diferenciadores são a posição no sistema, a relação com os meios de 

produção, o papel na organização do trabalho e a posse ou não de parcela da riqueza 

produzida pela sociedade. (MARX, 1984, p. 96.  

A divisão da sociedade em classes sociais pode ser explicada através da “[...] forma 

como os indivíduos se inserem no conjunto de relações, tanto no plano econômico como no 

sociopolítico”. (MARX 1984, p. 99)  

As relações sociais entre os homens se processam por meio de relações de 

oposição22 que caracteriza o mecanismo de sustentação do capitalismo. Opondo-se às ideias 

dos liberalistas23, Marx negava a existência de tal igualdade natural. Ao contrário, dizia que 

numa sociedade onde predomina o capitalismo as relações de produção provocam as 

desigualdades sociais, sendo que essas desigualdades são a base da formação das classes 

sociais. Marx (1984) ao fazer uso do termo classe social afirma:  

A história de todas as sociedades que existiram até hoje tem sido a história das lutas 

de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de 

corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante 

oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora aberta, ora disfarçada: uma 

guerra que sempre terminou ou por uma transformação revolucionária de toda a 

sociedade, ou pela destruição das duas classes em luta. (MARX, 1984, p. 111.)  

Marx apresenta um conceito de classe social a partir dos quais a análise do modo 

de produção capitalista é articulado com o estudo das classes sociais. Segundo Marx “[...] os 

proprietários da força de trabalho, do capital e das terras, cujas fontes de receitas são o 

salário, o lucro e a renda do solo, ou seja, os operários assalariados, os capitalistas e os 

latifundiários formam as três grandes classes da sociedade moderna, baseada no regime 

capitalista de produção” (MARX, 1984, p. 108).  

Para Marx as classes fundamentais são definidas a partir da propriedade dos 

elementos da produção24 e a análise da formula trinitária (salário, lucro e renda) pode ter o 

                                                             
22  Relações de oposição entre o antagonismo e a exploração. 
23 Os liberalistas consideram os homens, por natureza, igual política e juridicamente. Os homens estariam livres 

das desigualdades estabelecidas pela sociedade.  
24 Elementos fundamentais da produção aqui compreendidos como elementos que descritos como fontes 

independentes da produção do valor.  
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seu significado relativizado, pois sé é um paradoxo identificar terra, capital e força de 

trabalho como fontes do valor, é correto, de outro lado, afirmar que a propriedade desses 

elementos de produção possibilita a existência de formas de apropriação de diferentes 

parcelas do valor na produção.  

Assim, de acordo com a tradição marxista, é impossível compreender a sociedade 

se não usarmos as classes sociais como ferramentas básicas. As classes são produto das 

relações de produção que se reconfiguram com o desenvolver histórico. Logo, o conceito de 

classe social varia e se adequa aos diferentes modos de produção. 

Esta abordagem se mostra muito diferente da abordagem subjetiva das teorias 

burguesas. Os termos como classe alta ou classe baixa, da abordagem subjetiva das 

categorias burguesas, são termos vagos por apresentarem como base a renda dos grupos de 

indivíduos assim identificados.   

Essa perspectiva, quando aplicada aos estudos sobre a classe operária britânica, 

gerou trabalhos como os produzidos por HOBSBAWM, para quem a “[...] história operária 

é parte da história da sociedade, ou melhor, da história de certas sociedades que possuem 

características específicas em comum. (HOBSBAWM, 1987, p. 29) Parte de uma história 

maior de certas sociedades, a história operária seria também composta por várias dimensões: 

A história operária é um assunto multifacetado, embora os níveis de realidade ou 

de análise formem um todo: trabalhadores e movimentos, bases e líderes, os níveis 

socioeconômico, político, cultural, ideológico e ‘histórico’ – tanto no sentido de 

operarem num contexto dado pelo passado quanto no sentido de que mudam ao 

longo do tempo em determinadas maneiras específicas. (HOBSBAWM, 1987, p. 

30) 

Vem de Thompson a dimensão cultural da classe e da riqueza numa análise que 

reconstituía aspectos da vida comunitária dos trabalhadores “pré-industriais”. Ao abordar a 

formação da classe deste ângulo, articulou em um contexto histórico a relação entre as 

determinações materiais da experiência de classe com os elementos culturais no sentido de 

sistemas de valores, crenças, moral, atitudes, envolvidos no processo de articulação de 

identidades constituintes da consciência de classe. Segundo o autor 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 

(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre 

si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos 

seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de 

produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 

consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 

culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas 
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institucionais. Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre 

com a consciência de classe. ” (THOMPSON, 1987, p. 10) 

Através do conceito de experiência25 Thompson buscou demonstrar um nexo entre 

o modo de produção e a consciência. Para o autor  “[...] o que muda, assim que o modo de 

produção e as relações produtivas mudam, é a experiência de homens e mulheres existentes.  

(THOMPSON, 2003, p. 260). Com o conceito de experiência, Thompson procurou 

demonstrar como  

[...] homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – não 

como sujeitos autônomos, ‘indivíduos livres’, mas como pessoas que 

experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como 

necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa 

experiência em sua consciência e sua cultura [...] das mais complexas maneiras 

[...] e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de classe 

resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. (THOMPSON, 

1981, p. 182). 

Thompson assumidamente concentrou mais esforços em discutir, o polo da 

consciência, bem como seus condicionantes e constituintes em termos culturais e de valores 

morais. Segundo Thompson, a preocupação constante com os silêncios da abordagem do 

social dominante entre os marxistas levou a: 

Reflexões de tipo cultural e moral, aos modos em que o ser humano está imbricado 

em relações especiais, determinadas, de produção, o modo em que estas 

experiências materiais se moldam em formas culturais, a maneira em que certos 

sistemas de valores são consoantes com certos modos de produção e certos modos 

de produção e relações de produção são inconcebíveis sem sistemas de valores 

consoantes. Um não depende do outro. Não existe uma ideologia moral 

pertencente a uma superestrutura, o que existe são duas coisas que constituem as 

faces da mesma moeda”. (THOMPSON, 1989, p. 315) 

É neste sentido que podemos entender como Thompson procurou resgatar a questão 

da determinação, defendendo que há uma simultaneidade da manifestação de relações 

produtivas particulares em todos os sistemas e áreas da vida social. Partindo desta assertiva 

de determinação da consciência social pelo ser social, Thompson recoloca-a em termos 

precisos, refutando a associação exclusiva entre “ser social” e “econômico” ou “base” e 

reintegrando à explicação sentido forte do conceito de modo de produção – “no qual as 

                                                             
25 Experiência seria o termo ausente nas teses em que a teoria autoproclamada marxista assumia tons mais 

próximos do idealismo e do determinismo. Por isso, tais teses seriam incapazes de apreender de que forma os 

homens “fazem sua própria história”, embora em condições que não são as por eles escolhidas. 
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relações de produção e seus correspondentes conceitos, normas e formas de poder devem ser 

tomados como um todo” (THOMPSON, 2003, p. 259).  

Por isso, recolocando os termos da relação entre ser social e consciência social “[...] 

em qualquer sociedade cujas relações sociais foram delineadas em termos classistas, há uma 

organização cognitiva devida correspondente ao modo de produção e às formações de classe 

historicamente transcorridas26. (THOMPSON, 2003, p. 259).  

A dinâmica conflituosa do social ganha um sentido menos simplista. A categoria 

determinação não é excluída da interpretação, ao contrário, é reforçada, mas adquire um 

significado mais preciso, que permite equilibrá-la com a perspectiva da luta de classes como 

motor da história:  

A transformação da vida material determina as condições dessa luta e parte de seu 

caráter, mas o resultado específico é determinado apenas pela luta em si mesma. 

Isso significa que a transformação histórica acontece não por uma dada ‘base’ ter 

dado vida a uma ‘superestrutura’ correspondente, mas pelo fato de as alterações 

nas relações produtivas serem vivenciadas na vida social e cultural, de 

repercutirem nas ideias e valores humanos e de serem questionadas nas ações, 

escolhas e crenças humanas (THOMPSON, 2003, p. 263). 

Thompson já havia apresentado esse modo de encarar o conceito destacando duas 

faces do processo de construção da consciência de classe dos trabalhadores. De um lado, a 

identificação de interesses comuns entre as mais variadas categorias profissionais. De outro, 

a identificação da oposição de interesses contra outra (s) classe (s): 

A nova consciência de classe dos trabalhadores pode ser vista de dois aspectos. 

De um lado, havia uma consciência da identidade de interesses entre trabalhadores 

das mais diversas profissões e níveis de realização, encarnada em muitas formas 

institucionais e expressa, numa escala sem precedentes, no sindicalismo geral de 

1830-1834. Essa consciência e essas instituições só se encontrariam em forma 

fragmentária na Inglaterra de 1780. Por outro lado, havia uma consciência da 

identidade dos interesses da classe operária, ou ‘classes produtivas’, enquanto 

contrários aos de outras classes; dentro dela, vinha amadurecendo a reivindicação 

de um sistema alternativo. Mas a definição final dessa consciência de classe era 

consequência, em grande parte, da reação da classe média* à força operária. A 

linha foi traçada, com extremo cuidado, nas habilitações do direito de voto de 1832 

(THOMPSON, 1988, p. 411).  

Gramsci também tratou das classes e a luta como as relações de forças, nas situações 

em que se constrói a hegemonia de um grupo social dominante sobre os grupos dominados, 

                                                             
26 Thompson, 2003, p. 260. A determinação do ser social sobre a consciência social é abordada também, por 

Thompson, em A Miséria da Teoria... op. cit., pp. 16-17. 

 



41 
 

e que traduz a questão da consciência de classe para o terreno da luta política. O autor tratou 

da correlação de forças à qual denominava social e diretamente vinculada às estruturas 

políticas, portanto consciente e de classe. Afirma o autor que  

O momento seguinte e a relação das forças políticas, ou seja, a avaliação do grau 

de homogeneidade, de autoconsciência e de organização alcançado pelos vários 

grupos sociais. Este momento, por sua vez, pode ser analisado e diferenciado em 

vários graus, que correspondem aos diversos momentos da consciência política 

coletiva, tal como se manifestaram na história até agora. O primeiro e mais 

elementar é o econômico corporativo: um comerciante sente que deve ser solidário 

com outro comerciante, um fabricante com outro fabricante etc., mas o 

comerciante não se sente ainda solidário com o fabricante; isto é, sente-se a 

unidade homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda 

a unidade do grupo social mais amplo. Um segundo momento é aquele em que se 

atinge a consciência da solidariedade de interesse entre todos os membros do 

grupo social, mas ainda no campo meramente econômico. Já se põe neste 

momento a questão do Estado, mas apenas no terreno da obtenção de uma 

igualdade político-jurídica com os grupos dominantes, já que se reivindica o 

direito de participar da legislação e da administração e mesmo de modificá-las, de 

reformá-las, mas nos quadros fundamentais existentes. Um terceiro momento é 

aquele em que se adquire a consciência de que os próprios interesses corporativos, 

em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo 

meramente econômico, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos 

subordinados. ” (GRAMSCI, 2000, p. 41)  

Gramsci (2000) denunciava a associação apressada entre marxismo e 

economicismo, como uma manobra da conservadora “[...] muitas vezes acontece que se 

combate o economicismo histórico pensando combater o materialismo histórico” O autor 

definia o economicismo em termos semelhantes às ideias de teologia e, em razão disso, 

Gramsci trata do economicismo histórico no debate com outros pensadores que se 

contrapunham ao marxismo afirmando que:  

Em várias ocasiões afirmou-se nestas notas que a filosofia das práxis está muito 

mais difundida do que se admite. A afirmação é exata desde que se entenda como 

difundido o economicismo histórico, que é como o Prof. Loria denomina agora 

suas concepções mais ou menos desconexas; e que, portanto, o ambiente cultural 

se modificou completamente desde o tempo em que a filosofia da práxis iniciou 

suas lutas; pode-se dizer, com terminologia crociana, que a maior heresia surgida 

no seio da ‘tradição da liberdade’, tal como a religião ortodoxa, também sofreu 

uma degeneração, difundiu-se como ‘superstição’, isto é, entrou em combinação 

com o liberalismo e produziu o economicismo. Porém, deve-se ver se, enquanto a 

religião ortodoxa se estiolou definitivamente, a superstição herética não terá 

conservado sempre seu fermento que a fará renascer como religião superior, ou já, 

se as escórias da superstição não são facilmente liquidáveis. (GRAMSCI, 2000, p. 

50) 
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2.3        Weber: a influência contemporânea e oportuna 

 

Weber desenvolveu a teoria de classes de Marx à qual tratou como estratificação 

social (EDGELL, 1993) e não se opôs a Marx.27 Collins trata como uma abordagem em 

continuidade numa geração posterior da tradição histórica do conflito no mundo intelectual 

alemão. (COLLINS, 1994). 

Segundo Weber a visão de mundo está na muldimensionalidade das múltiplas 

esferas e na luta pelo poder que existe em cada uma delas. O processo histórico é 

muldimensional e permeado por conflitos com uma diversidade de fontes. As classes sociais, 

então, podem ser descritas como a busca pelo poder28 que podem almejar o poder pelo poder, 

não somente para enriquecer economicamente, mas, também, pelo desejo das honras e do 

status aqui entendido como poder simbólico29. 

O modelo tridimensional de estratificação social weberiano apresenta as variáveis 

classe, status e partido que são obrigatórias na disputa pelo poder dentro da sociedade e que 

por sua própria natureza dividem em grupos que, interconectados ou não, lutam entre si e 

uns contra os outros.  

Essa forma de distribuição do poder econômico e do poder simbólico aos membros 

do grupo social é denominada por Weber como a ordem social onde a divisão da sociedade 

em classes são fenômenos da distribuição de poder dentro da própria sociedade. Para Weber 

(2006) trata-se de classe quando:  

“ [...] certo número de pessoas tem em comum um componente causal 

específico em suas oportunidades de vida, e na medida em que esse 

componente é representado exclusivamente pelos interesses econômicos 

da posse de bens e oportunidades de renda e é representado sob as 

condições de mercado de produtos ou mercado de trabalho”. (WEBER, 

2006, p. 62)  

                                                             
27 Para Marx o interesse está nas leis econômicas e nas crises do capitalismo, ao passo que para Weber a 

preocupação está pautada no contexto e circunstâncias do capitalismo.  
28 Poder como possibilidade de se realizar sua vontade própria em uma ação, mesmo sendo essa ação contrária 

a vontade de outros homens. 
29 Para Weber a motivação para a realização de uma ação ou adoção de uma postura por um indivíduo inserido 

em um grupo social muitas vezes tem seu fundamento em questões que não podem ser vistas, normalmente 

sequer sendo percebidas, mas tão somente sentidas por aqueles que sofrem seus efeitos. São questões abstratas, 

incorpóreas, estando mais ligadas a fatores psicológicos que a coerções físicas, não podendo ser materialmente 

observadas por dizerem respeito mais ao mundo das ideias, dos sentimentos e das convicções  
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Weber não define as classes sociais como comunidades. Classe é todo grupo de 

pessoas que se encontrem em uma “mesma situação de classe”. (WEBER, 2006, p. 199). 

Situação de classe é, então, segundo Weber: 

“[...] a oportunidade típica de uma oferta de bens, de condições de vida 

exteriores e experiências pessoais de vida, e na medida em que essa 

oportunidade é determinada pelo volume e tipo de poder, ou a falta deles, 

de dispor de bens ou habilidades em benefício de renda de uma 

determinada ordem econômica30”. (WEBER, 2006, p. 212).  

Para Weber as classes31 são definidas como grupo de pessoas que possuem em 

comum um componente causal específico de oportunidades de vida, componente 

estritamente vinculados aos interesses econômicos32, ligados à posse de bens e a 

oportunidades de rendimentos, obtidos sob condições específicas do mercado de produtos 

ou de trabalho.  E assim define classe se define a partir de situações de classe. Nesse sentido, 

Weber desenvolve a ideia de que o tipo de oportunidade no mercado é o momento decisivo 

para a sorte individual, sendo a situação de classe33 nesse sentido uma situação de mercado. 

De suprimento de bens, condições exteriores de vida, e experiências pessoais, na 

medida em que essa oportunidade é determinada pelo volume e tipo de poder, ou 

por sua ausência, de dispor de bens ou habilidades em benefício de rendimentos 

em uma dada ordem econômica. O termo “classe” refere-se a qualquer grupo de 

pessoas que se encontra na mesma situação de classe. (WEBER, 2006, p. 65) 

No entanto Weber reconhece que “[...] a esfera do mercado e a dimensão econômica 

não são suficientes para explicar a dinâmica social” (WEBER, 2006, p. 56). Ao reconhecer 

que as relações entre os agentes sociais não se explicam pela situação de mercado, mas 

também pela “política, pelas relações de poder, ideias e valores” (WEBER, 2006, p. 57).  

Para Weber [...] a distribuição da propriedade material entre competidores no 

mercado cria oportunidades que excluem os não proprietários da disputa pelos bens mais 

                                                             
30 Para Weber a ordem econômica está caracterizada pelo poder condicionado economicamente e como esse é 

distribuído pela comunidade, assim como a ordem social seria a forma que os prestígios são distribuídos nessa 

mesma comunidade. A ordem social está condicionada pela ordem econômica e ambas se relacionam como 

ordem jurídica que é um fator adicional que aumenta a possibilidade de poder ou honras, mas nem sempre pode 

assegura-los. (WEBER, 2006, p. 212).  
31 A classe diz respeito aos interesses econômicos das pessoas e o pertencimento do indivíduo a determinada 

classe está dado pela sua situação de classe, ou seja, pelas condições determinadas pelo mercado de bens e de 

trabalho. Essas pessoas estão ligadas por meio de um componente causal comum específico de suas 

oportunidades de vida; não necessariamente compartilhando o mesmo prestígio social.  
32 Interesses econômicos no sentido de valorização, no mercado, dos bens que possuem ou dos serviços que 

prestam.  
33 A situação de classe indica situações da vida sujeitas a mudanças decorrentes do volume e tipo de poder ou 

falta deles, de dispor de bens ou habilidades em benefício de renda de uma determinada ordem econômica. 
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almejados e que favorece os proprietários dando-lhes monopólio para a aquisição desses 

bens. São, portanto, propriedade e falta de propriedade categorias de todas as situações de 

classe que podem ser diferenciadas pelo tipo de propriedade e de serviço ofertado no 

mercado (WEBER, 2006, p. 60) 

Quando Weber (2006, p. 62) trata de grupos de status, ele não o faz no contexto de 

um debate teórico sobre as classes sociais, mas pela cisão que ele entende evidente entre a 

ordem econômica e ordem social. A classe social situa-se, assim, no espectro da ordem 

econômica e o poder político não tem sua definição prestigiada no espectro de classe, ou 

seja, na esfera da ordem econômica. O autor acrescenta ainda, a problemática dos grupos de 

status, que pertencem à ordem social, distinta de ordem econômica: 

Podemos denominar de “ordem social” a forma pela qual a honra social se distribui 

numa comunidade entre grupos típicos participantes dessa distribuição. A ordem 

social e a ordem econômica estão ambas, é evidente, relacionadas com a “ordem 

legal”. Entretanto, a ordem social e a econômica não são idênticas. A ordem 

econômica é para nós apenas a forma pela qual os bens e serviços econômicos são 

distribuídos e utilizados. A ordem social é, obviamente, condicionada em alto grau 

pela ordem econômica, e por sua vez reage a ela. Assim: “classes”, “grupos de 

status” e “partidos” são fenômenos de distribuição de poder dentro duma 

comunidade. (WEBER 2006, p. 232) 

A partir de uma outra problemática que teoriza as classes sociais na esfera 

econômica, Weber afirma que “nem todas as determinações do processo social são 

econômicas” (WEBER, 2006, p. 233). O limite está em determinar a classe “pela situação 

ou na economia ao mercado, à distribuição de capital, bens, mercadorias e serviços, 

elementos” (WEBER, 2006, P. 234) que, no campo teórico marxista, identifica-se com a 

esfera da circulação do capital.  

O mercado e seus processos não conhecem distinções pessoais, pois os interesses 

funcionais dominam. Nada conhecem de honras. A ordem social significa o inverso, ou seja, 

a estratificação em termos de honras e estilos de vida particulares aos grupos estamentais 

como tais. (WEBER, 2006, p. 224).  Para o autor “[...] de qualquer modo que se manifeste, 

toda estilização da vida se origina nos estamentos ou é pelo menos conservada por eles”. 

(Ibid., p. 224).  

[...] as classes se estratificam de acordo com suas relações com a produção e 

aquisição de bens; ao passo que os estamentos se estratificam de acordo com os 

princípios de seu consumo de bens, representado por estilos de vida especiais” 

(WEBER, 2006, p. 226).  
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Segundo Weber nas comunidades reais (estamentos) a estratificação social se 

processa com pessoas de estilos de vida e visões de mundo comuns, pessoas que se 

identificam umas com as outras como pertencendo a um grupo. Segundo o autor:  

Estamento é uma qualificação em função de honras sociais ou falta desta, sendo 

condicionado, principalmente, bem como expresso, através de um estilo de vida 

específico. A honra social pode resultar diretamente de uma situação de classe, 

sendo, na maioria das vezes, determinada pela média da situação ode classe dos 

membros do estamento. Isso, porém, não ocorre necessariamente. A situação 

estamental, por sua vez, influi na situação ode classe, pelo fato de que o estilo de 

vida exigido pelos estamentos os leva a preferir tipos especiais de propriedade ou 

empresas lucrativas, e rejeitar outras. (WEBER, 2006, p. 459)  

Os partidos também compõem a teoria tridimensional weberiana. Os partidos ou 

grupos de poder34 com suas manobras não podem ser reduzidos às lutas entre classes 

econômicas ou de status. Os grupos de poder têm interesses próprios: o poder e a riqueza de 

sua própria organização, que é o Estado. Em igual sentido os partidos políticos tem na sua 

equipe oficial a forma de interesse na prosperidade da organização, pois é nela que eles 

constroem suas carreiras. (COLLINS, 1994). 

Para Mannheim, “[...] as organizações poderiam operar “segundo a racionalidade35 

substancial e a racionalidade funcional das organizações” (MANNHEIM, 1973, p. 112).  As 

ideias de Mannheim foram absorvidas por Mills (1969) que vinculou a situação de classe ao 

prestigio onde a ocupação é fonte de prestigio e base para a estratificação e diferenciação 

social. Para Mills “[...] as ocupações seriam relevantes não só para o status do indivíduo, 

mas, também para a sua situação de classe36 além da implicação de uma certa gradação de 

poder” (MILLS, 1969, p. 112). 

Giddens (2005) traz com a ideia de uma estrutura de classes numa sociedade 

diferenciada em termos da distribuição resultados materiais37, mas as relações entre os 

grupamentos na divisão do trabalho são essencialmente conciliáveis, uma vez que o acesso 

a posições ocupacionais será determinado não pelo privilégio social ou econômico herdado, 

mas pelo talento e capacidade.  

                                                             
34 Segundo Weber a problemática do poder político, das ideias e valores não ocupa lugar na ordem econômica, 

determinante da classe social 
35 Na racionalidade substancial trata do esclarecimento humano de que certos meios conduzem a certos fins. 

Na funcional, diz respeito a seguir regras e regulações e que teria se tornado mais proeminente que a primeira. 
36 A situação ode classe depende do montante e da fonte de renda, para Mills.  
37 Ou de recompensas. 
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Neste sentido SANTOS (2002), trata da estratificação referindo a desigualdade  da 

distribuição dos poderes e direitos sobre os recursos produtivos básicos de uma sociedade. 

O posicionamento ocupado na estrutura de classes determina, assim, o acesso aos recursos 

materiais e simbólicos influenciando as trajetórias de vida e as experiências tanto no campo 

do mercado, como no campo do trabalho.  

Classes dizem respeito a localizações estáveis e estruturalmente determinadas na 

esfera das relações sociais de produção; definem-se em termos de relações de 

propriedade, ou seja, dos ativos produtivos controlados, e formam categorias de 

atores sociais caracterizados pelas relações de propriedade que geram exploração. 

De modo geral, pode-se especificar uma série de tipos de relações levando-se em 

conta os recursos produtivos que fornecem a base para a exploração. Classes 

definem-se em termos de um mapa estrutural de interesses materiais comuns 

baseados na exploração. Devido aos tipos específicos de ativos que controlam, as 

pessoas de uma determinada classe “enfrentam objetivamente as mesmas amplas 

estruturas de escolhas e tarefas estratégicas quando procuram melhorar seu bem-

estar econômico” [...] Interesses de classe comuns significam compartilhar das 

mesmas estratégias otimizadoras materiais. (SANTOS, 2002, p. 26) 

Wright propõe um novo estilo38 de pesquisa empírica que faça avançar a teoria 

marxista. Para o autor, as classes sociais39 são compreendidas não apenas como posições 

numa estrutura social. “[...] classes são como forças sociais que transformam as estruturas 

sociais, distinguem interesses e elaboram uma tentativa de resolver uma questão 

fundamental, a inter-relação entre estrutura de classe, formação de classe e luta de classes” 

(WRIGHT, 2001, p. 36). As posições de classe intermediárias são posições contraditórias 

nas relações de produção vez que nelas os interesses opostos capital versus trabalho se 

entrecruzam (WRIGHT, 2001, p. 41).  

Noutro sentido, a criação da mais valia é resultado do consumo produtivo na 

valorização do capital e na criação da riqueza material. E explica que “[...] o capital destinado 

à compra e venda das mercadorias e a todo processo de realização da mais valia produzida 

opera no interior das esferas da circulação das mercadorias e do capital, mas não pode 

acrescentar um novo valor ao produto. (WRIGHT, 2001, p. 112). 

                                                             
38 Wright se esforça em fazer que o marxismo elabore proposições sobre o mundo real (o mundo das aparências) 

que possam ser estudadas empiricamente sem abandonar o estudo da realidade estrutural subjacente, isto para 

o marxismo é diferente da imagem hegeliana onde a aparência é uma expressão externa de essências. 
39 São três as características na teoria das classes de Wright: as classes não podem ser definidas fora da luta de 

classes; as classes designam posicionamentos objetivos na divisão social do trabalho e as classes são 

estruturalmente determinadas não só no nível econômico (trabalho produtivo ou trabalho improdutivo), mas 

no político (posições de supervisão ou ausência de posições de supervisão) e ideológico (trabalho mental ou 

trabalho manual).  
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  A partir de uma revisão do método de Poulantzas sobre a definição da burguesia, 

Wright rejeita as afirmações de que os administradores devem ser considerados como parte 

integrante da burguesia. A inclusão deste conceito evita o absolutismo de categorias de 

propriedade econômica e posse, como é o caso “dos gerentes excluídos de qualquer 

participação econômica, mas que tem uma posse parcial dos meios de produção” (WRIGHT, 

2001, p. 42). Referindo-se aos interesses40 Wright entende que esses devem ser pensados 

como potencial objetivo dos atores de classe.  

Wright elabora crítica41 ao esquema de classes de Poulantzas afirmando que “a mais 

séria crítica da perspectiva de Poulantzas talvez se centre no modo como ele trata as posições 

ambíguas no seio da estrutura de classes” (WRIGHT, 2001, p. 57). Para o autor os critérios 

adotados para inclusão na classe operária se mostravam rígidos e aqueles para inclusão da 

burguesia, por demais amplos. Essas variáveis gerariam, portanto, dificuldade de 

conceituação. Nessa linha a classe trabalhadora ficaria subdimensionada ao passo que a 

burguesia, em sentido totalmente oposto, ficaria superdimensionada.  

Para Wright tal critério não tem legitimidade teórica42 vez que a distinção entre o 

trabalho produtivo e o improdutivo43 não é pertinente para delimitar as classes operárias das 

demais classes. Ademais, se aceita a articulação das três variáveis o esvaziamento da 

determinação econômica das classes sociais se faria claro e indiscutível.  

A própria definição de classe é ligada ao conceito de luta. Neste contexto, é possível 

distinguir entre os interesses imediatos de classes44 e os interesses fundamentais45 que são 

ligados dialeticamente não são separados uns dos outros. WRIGHT (2001) traz a sua 

formulação neomarxista46 somando a noção de classe social a vinculação de ativos de 

                                                             
40 Os interesses de classe na sociedade capitalista são aqueles potencialmente do que reais objetivos de luta se 

tornam frente as distorções e enganos com que são apresentados no interior das relações sociais capitalistas. 

Eles são hipóteses sobre os objetivos das lutas que poderiam ocorrer se os atores na luta que eles tinham uma 

compreensão cientificamente corretas de suas situações. 
41 No que se refere a delimitação das fronteiras entre as classes e à pertinência da inclusão dos critérios políticos, 

ideológicos e econômico, na determinação estrutural.   
42 Para Wright não estaria demonstrado que a distinção trabalho produtivo x trabalho improdutivo significasse 

interesses de classes diferentes no interior do nível econômico, pois esta divisão é uma distinção técnica no 

interior de uma mesma classe que não pode representar uma significativa divisão dos interesses de classe.  
43 A distinção entre o trabalho produtivo x improdutivo é irrelevante, segundo Wright.  Qualquer relação 

assalariada é criadora de mais valia. Se cria a mais valia deve ser considerada como trabalho produtivo, não 

podendo ser utilizada como critério de distinção entre os assalariados ou como critério de definição de classe.   
44 Aqueles que são interesses dentro das relações sociais dadas. 
45 Os interesses que se concentram em questionar a estrutura das relações sociais de produção capitalistas. 
46 Neomarxismo ou marxismo ocidental caracteriza-se pelo conjunto das correntes nascidas nos anos vinte 

deste século, em torno das teses de Lukacs, Ernst Bloch, Karl Korsch e Antonio Gramsci. Toma-se como ponto 

de partida o ano de 1923, quando é publicada a obra de Lukacs, História e Consciência de Classe, bem como 

a de Korsch, Marxismo e Filosofia. Quase todos os neomarxistas têm origem esquerdista e aceitam o essencial 
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qualificação na formação de ocupações privilegiadas, bem como o exercício de poder na 

forma de autoridade na organização da produção. Para Wright: 

As correntes marxista e weberiana compartilham igualmente de certas ideias 

comuns no campo da análise de classes. Ambas as tradições sustentam uma 

concepção relacional de classes, destacam o papel de controle dos ativos ou 

recursos economicamente relevantes e entendem que o poder causal de classe 

opera ao mesmo em parte através do modo como as relações moldam os interesses 

materiais dos atores. Entretanto, o enfoque weberiano se assenta em um nexo 

causal entre a condição de classe e as chances de vida que opera essencialmente 

através das trocas de mercado. A perspectiva marxista defendida por Wright vai 

além dessa conexão, acrescenta de forma privilegiada a esfera da produção e além 

disso, considera a interação entre a produção e o mercado, o que lhe permite pensar 

o conflito na distribuição, na produção e articulação de ambos. É na esfera da 

produção que se coloca o problema da exploração, ou seja, do controle 

diferenciado sobre o esforço de trabalho.  

 (...)  

As principais vantagens da estratégia marxista de elaboração do conceito de classe 

em termos de exploração e dominação, enfatiza Wright, se manifestam na 

articulação entre as esferas da produção e da troca ao se considerar os poderes e 

direitos sobre os recursos produtivos que estruturam as relações de classe, na forte 

predileção subjacente a teoria marxista de que os sistemas de classe conduzem ao 

conflito social, no entendimento de que as pessoas nas localizações de classe 

subordinadas possuem uma forma de poder social que pode ser usada na luta por 

seus interesses, na percepção de que os sistemas de exploração envolvem sempre 

um confronto de opções (trade-offs) entre o uso da coerção e do consenso como a 

investigação histórica comparativa dos sistemas de classe. (WRIGHT, 2001, p. 36)  

 

Ainda WRIGHT (2005, p. 122) classe social representa, então, “uma forma especial 

de divisão gerada pela distribuição desigual de poderes e direitos sobre os recursos 

produtivos relevantes de uma sociedade”. Tal divisão produz consequência direta sobre a 

vida e as instituições47.  O poder causal da posição de classe é exercido ao se condicionar o 

acesso aos recursos produtivos48 e ao se moldar as experiências de vida nas esferas do 

trabalho e do consumo. Os ativos produtivos49 determinam o bem-estar material e o que deve 

ser feito para consegui-lo.  

                                                             
do leninismo político. Rejeitam, contudo, a variante determinista do marxismo assumida pela II Internacional, 

nomeadamente o materialismo dialético. Nos anos 80 deu-se o renascimento das análises neomarxistas da 

teoria dos grupos no Ocidente, fato a que não é estranho o protagonismo de intelectuais marcados pelo 

pensamento do maio de 1968. Uma perspectiva essencialmente intelectualista, até pelo fato de se confundir 

classe teórica com classe real.  
47 Na vida dos indivíduos e na dinâmica das instituições e na condição de classe afeta os interesses materiais, 

as experiências de vida e as capacidades para ação coletiva dos indivíduos. 
48 Wright privilegia analiticamente a noção de interesses materiais ao considerar as consequências das posições 

de classe na vida dos indivíduos. Em decorrência da natureza dos poderes e direitos exercidos sobre os recursos 

produtivos, a pessoa enfrenta uma estrutura de oportunidades, dilemas e compensações (trade-offs) ao 

perseguir o seu bem-estar material (esforço, lazer e consumo). 
49 Ao moldarem as experiências no âmbito do trabalho e do consumo e as oportunidades de vida, esses dois 

processos primários geram efeitos de segunda ordem (padrões de saúde, atitudes etc.). 
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A existência das classes conecta-se à dimensão social relacional de um sistema de 

produção (WRIGHT, 2005, p. 126) e assim diferentes formas de relações se definem pelos 

tipos de “direitos e poderes sobre os recursos produtivos e as correspondentes relações de 

poder envolvidas no modo como as atividades das pessoas são reguladas e controladas em 

um sistema de produção” (WRIGHT, 2005, p. 130).  

O entendimento de Wright é criticado por muitos. Offe considera “[...]inconsistente 

denunciar a nova classe  “[...] como um corpo estranho, sem refletir ao mesmo tempo sua 

indispensabilidade funcional”. (OFFE, 1989, p.12)  

Poulantzas apresenta uma visão na qual existe uma determinação estrutural50 das 

classes sociais e articula as análises teóricas com as análises concretas e define a classe social 

como um “[...] conjunto de agentes sociais determinados, principalmente, mas não de forma 

exclusiva, pelo seu lugar no processo de produção, na esfera econômica. Segundo o autor as 

classes sociais não existem a priori nem a posteiori senão no mesmo movimento que abrange 

as relações de produção e luta de classes” (POULANTZAS, 1975, p.  231).  

Por isto as classes51 abrangem as práticas de classe52 e sua determinação designa 

lugares objetivos nas relações de produção, ocupados pelos agentes na divisão social do 

trabalho, independentes de sua vontade.  

Poulantzas trata da estrutura de uma ‘nova pequena burguesia’, onde os empregados 

de oficina, os técnicos, os funcionários se diferenciam da classe operária quando analisados 

sob a ótima dos critérios econômicos, políticos e ideológicos. Para Poulantzas o “[...] critério 

econômico é a distinção entre trabalho produtivo53 e trabalho improdutivo (POULANTZAS, 

1975, p. 273).  

                                                             
50 Poulantzas utiliza o conceito de estrutura sem definir com precisão o conceito. A estrutura não se refere as 

instituições sociais concretas que conformam una sociedade senão as inter-relações sistemáticas funcionais 

entre estas instituições. Maurice Godelier formulou isto da seguinte forma:  

“Las estructuras no deben confundirse con las ‘relaciones sociales’ visibles, puesto que constituyen 

un nivel invisible de la realidad que está, sin embargo, presente detrás de las relaciones sociales 

visibles” (Godelier: System, structure and contradiction in Marx´s Capital 1972:336)  

A análise da estrutura da sociedade capitalista é a análise das relações funcionais que diversas instituições 

mantem com o processo de produção e apropriação do mais-valor. 
51 Classe social é um conceito, para Poulantzas, que designa o efeito de estrutura nos campi das relações sociais 

na divisão social do trabalho que inclui as relações de produção (econômicas), mas também as de dominação 

(políticas) e as de subordinação (ideológicas). 
52 Lutas de classe. 
53 O trabalho produtivo, no modo de produção capitalista é aquele que produze mais-valor reproduzindo 

imediatamente os elementos materiais que servem como substrato da relação de exploração, estando 

imediatamente implicado na produção material produzindo pela sua vez valores de uso que aumentam a riqueza 

material.  
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O critério político está baseado na diferenciação entre posições de supervisão ou 

ausência de posições de supervisão. A atividade de supervisão representa a dominação 

política do capital sobre a classe operária. Para tentar resolver uma situação na qual no nível 

económico o trabalho de supervisão na produção de mercadorias é explorado da mesma 

forma que o trabalho manual, mas que no nível político participa da dominação política da 

classe operária, distinguindo entre divisão social do trabalho e divisão técnica do trabalho.  

O critério ideológico é a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual 

(POULANTZAS, 1975, p. 95). O argumento para afirmar que a nova pequena burguesia 

pertence a mesma classe que a pequena burguesia tradicional é que ambas têm “[...] a mesma 

relação ideológica com a luta de classes entre o proletariado e a burguesia. Os elementos 

centrais dessa ideologia comuns são o reformismo, o individualismo e o fetichismo do poder 

(POULANTZAS, 1975, p. 97) 

A unidade da análise para pensar as classes sociais em Poulantzas, não é o 

indivíduo, não são grupos sociais empíricos que se constituem a partir de relações 

interindividuais54.  

Scott, no entanto, argumenta que “[...] um esquema de classe deve incluir todas as 

categorias relevantes, ainda que a categoria conceitual de controladores de ativos 

corporativos apareça como uma célula vazia na maioria dos levantamentos de dados 

reportados” (SCOTT, 2002, p. 39).  

Entretanto, a adequada compreensão das posições de classe capitalistas na 

sociedade moderna implica o estudo das “[...] estruturas de controle das grandes 

corporações, em um contexto no qual predominam as formas impessoais de propriedade e 

controle, que geraram uma reorganização gerencial da classe capitalista, mas sem perda de 

poder econômico” (SCOTT, 1997, p. 183).  

Para Goldthorpe as sociedades modernas, baseadas nas instituições da propriedade 

privada e do mercado de trabalho, “[...] reproduzem divisões de classe derivadas da natureza 

das relações e das condições de emprego. Godthorpe elabora um esquema de classe cuja 

meta consiste em diferenciar posições dentro dos mercados de trabalhos e unidades de 

produção ou, mais especificamente, pode-se dizer, diferenciar tais posições em termos das 

relações de emprego que elas supõem” (GOLDTHORPE, 1992, p. 37). 

                                                             
54 Nas relações interindividuais inserem-se os conceitos de estratégia, bloco no poder, aliança, frente e povo.   
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Uma excessiva concentração no mercado de trabalho faz com que minimize a 

situação de classe distinta dos controladores de grandes capitais (SCOTT, 2002, p. 12). Entre 

os empregados são introduzidas distinções de classe, pois as relações de emprego vêm se 

organizando em termos de princípios heterogêneos, implicando diferentes situações de 

mercado e de trabalho. (SCOTT, 2002, p. 13) 

O esquema de classe diferencia as posições de classe dos empregados conforme a 

forma de regulação da relação de emprego ou da natureza dos contratos de trabalho. O 

contrato de trabalho representa uma relação social na qual o empregado, em troca de 

remuneração, submete-se à autoridade do empregador ou do seu representante.   

Os contratos de emprego são, de forma variável, porém substancial, contratos 

implícitos ou incompletos. Para Goldthorpe, “[...] o objetivo do empregador está em induzir 

o máximo de esforço e cooperação no desempenho do trabalho alocado ao empregado. 

Entretanto, o empregador vê-se diante de duas fontes de risco contratual que condicionam a 

forma de regulação da relação de emprego” (GOLDTHORPE, 2000, p. 211-214). 

Goldthorpe e Wright contemplam a importância da propriedade, do poder gerencial 

e da perícia e consideram a relação capital-trabalho definidora do eixo principal das relações 

de classe e destacam a importância das categorias sociais de profissionais, gerentes e 

executivos, funcionários burocráticos, empregados altamente qualificados, que não se 

encaixam propriamente nas relações de classe polarizadas entre capitalistas e trabalhadores 

(WRIGHT, 1994, p. 92).  

Como as categorias empíricas de análise são subdeterminadas pelo modelo teórico 

de referência, em termos de conjunto prático de categorias operacionais, a matriz de estrutura 

de classes de Wright não difere da tipologia de Goldthorpe (WRIGHT, 1997, p. 37). As 

categorias ocupacionais que compartilham situações comuns de mercado e de trabalho foram 

agregadas em classes, na medida em que ocupantes de classes diferentes experimentam 

chances de vida diferentes.  

Bensaid ressalta que só após percorrer todo o caminho de Marx poderia enfrentar a 

questão das classes, ressalvando que a análise do conceito de classes em Marx seria 

completada pelo seu estudo do campo político. “No campo específico do político, as relações 

de classes adquirem um grau de complexidade irredutível ao antagonismo bipolar que, 

entretanto, as determina” (BENSAID, 1999, p. 159). 

Outra corrente teórica vem dos estudos de Bourdieu que revitalizou a análise do 

consumo de status através de um modelo multidimensional. Ao trazer o conceito de capital 
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cultural para explicar por que as pessoas consomem determinados produtos e adotar certos 

estilos de consumo, a cultura tem vindo a representar um fator importante na determinação 

da classe social e do comportamento de compra. Assim, molda sua teoria consumo de estado 

em três construções básicas: capital cultural, habitus55 e do campo social. 

Para Bourdieu, a vida social pode ser concebida como um jogo multidimensional 

do estado em que as pessoas fazem uso dos recursos econômicos, sociais e de capital cultural. 

O capital cultural é composto por um conjunto de distintivo de gostos, habilidades, 

conhecimentos e práticas (BOURDIEU, 1984, p. 123).   

As formas em que o capital cultural é usado como uma fonte de valor e distinção 

pode variar de acordo com o contexto podendo ora ser transformado em capital social 

econômico. O capital cultural é acumulado e reproduzido pelo sistema educacional56.  

Na área social57 as relações entre indivíduos, grupos e estruturas sociais, com uma 

dinâmica que obedece às suas próprias leis, mobilizados por disputas que ocorrem dentro 

dele, a fim de ser bem-sucedido nas relações estabelecidas entre seus componentes 

(BOURDIEU, 1984, p. 125).  

As ideias de Marx e Weber formam a base de análises sociológicas da estratificação 

social. Para Marx, classe é um grupo de pessoas que estão em uma relação semelhante com 

os meios de produção ou maneiras pelas quais eles chamam a sua subsistência. Para Weber, 

a estratificação social não é simplesmente uma questão de classe, mas também status. Assim, 

os sinais de status e símbolos como a habitação, como se vestir e ocupação, que constituem 

estilo de vida do indivíduo, caracterizam sua posição na sociedade (WEBER, 1978, p. 6)  

A conceituação de classe social para Wright é a de uma forma de divisão social 

causada pela distribuição desigual de poderes e direitos sobre os recursos produtivos da 

sociedade. A tipologia baseia-se na função de propriedade de bens de capital, de controle 

diferenciado de ativos de qualificação e a relação com o exercício da autoridade dentro da 

produção (WRIGHT, 1985, p. 54).  

                                                             
55 O conceito de habitus refere-se à importância do património cultural como forma de diferenças que 

perpetuam. Através de rotinas compartilhadas e hábitos desde a infância, além de acesso à educação, as 

diferenças de classe e de capital cultural são reproduzidas de geração em geração, tornando mais difícil a 

mobilidade intercalasses. 
56 Famílias com alto nível educativo, interagindo com outras famílias do mesmo nível social, isto estudo em 

faculdades e universidades de prestígio fazer com que as elites culturais são incorporadas nas formas de pensar, 

sentir e agir simbolicamente distintivo e esse processo é chamado de habitus (BOURDIEU, 1984; Holt, 1998). 
57 Hoje em dia, por exemplo, as classes médias têm procurado opções exóticas e incomuns, como forma de 

diferenciação para novos campos, como viagens para destinos exóticos, consumo verde, esportes alternativos 

e movimentos sociais (TAPP e Warren, 2010). 
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Se considerado sob o aspecto da ocupação Goldthorpe desenvolve o sistema de 

classes com onze posições em três camadas: uma classe de serviço, a classe média e da classe 

trabalhadora. No entanto, os regimes de classe baseadas na ocupação têm várias limitações, 

por não refletir a importância da riqueza e propriedade e posicionamento dos inativos.  

Para Pochman, no entanto, a oportuna retomada do estudo das classes sociais58 

representa uma mudança significativa nas novas estruturas sociais dos centros e das 

periferias do capitalismo globalizado. Segundo Pochman   

Ao mesmo tempo, não pode ser considerado casual que esse cenário controverso 

coincida com o declínio das utopias históricas (derrubada do socialismo real e do 

Estado de bem-estar social, hoje idealizado) concomitante com a expansão da 

contrarrevolução neoliberal, por um lado, assim como a erosão dos paradigmas 

culturais através dos quais interpretamos a complexa realidade social, por outro 

lado. (POCHMAN, 2014, p. 48) 

Bresser entende que a tradição marxista de classes sociais traz uma classe 

dominante, que controla o Estado e se apropria do excedente econômico na forma de lucros 

e juros e outra, a classe trabalhadora. A definição de classe social dominante e dominada em 

termos de apropriação do excedente não tem mais sentido (Bresser, 1981). No entanto tratar 

da posição das classes sociais quanto a posição nas relações de produção é válido se tratada 

sob outros enfoques que não os da distribuição de renda. É da lavra de BRESSER: 

 

Dividir a sociedade em classes, de acordo com a posição de cada indivíduo nas 

relações de produção, não é tão direto como era no passado. Mas esta posição 

continua a ser essencial na definição das classes sociais. Ou você detém 

diretamente os meios de produção, ou você controla a organização burocrática que 

detém os meios de produção, ou você realiza diretamente um trabalho. Isto 

significa que você vai pertencer ou à classe capitalista, ou à classe média 

tecnoburocrática, ou à classe trabalhadora. (BRESSER, 1981, p. 171)  

Enfim, o conceito de classes não está definido com precisão. Cada corrente 

ideológica possui definições que entendem pertinentes. Alguns afirmam que temos de 

avaliar a posição de classe, não só em termos de renda, de emprego ou consumo básico, mas 

também em relação aos fatores culturais e simbólicos, como padrões de estilo de vida e 

estado de consumo (GIDDENS, 2005). Outros, pela relação entre o consumo e o simbolismo 

teorizam o status da classe alta como objeto de desejo das classes mais baixas. (SIMMEL, 

1904).  

                                                             
58 A categoria classe social tinha desaparecido do léxico analítico referido à distribuição da riqueza e do poder, 

ocupando o primeiro plano as problemáticas de gênero, raça, etnia, religião, nacionalidade, etc.  



54 
 

Os conceitos evoluíram no transcorrer da história sociológica. No entanto, deve-se 

considerar que, por causa das peculiaridades, alguns ajustes devem ser realizados para o 

melhor ajuste das ferramentas para as características de cada país ou continente. Além disso, 

a categorização dos grupos de baixa, média ou alta classe apresenta vários desafios 

metodológicos e possibilidades de abordagem, como será mostrado na próxima seção 

relacionada com o conceito de classe média.  

Apresentadas as teorias das classes e as principais vertentes nos interessa, daqui por 

diante, tratar da (s) classe (s) média (s) destacando o que pode ser de utilidade na revisão 

teórica no campo das ciências sociais e na compreensão das conjunturas nos processos 

políticos contemporâneos.  

 

 

2.4            A (S) CLASSE (S) MÉDIA (S) 59 

 

A (s) classe (s) média (s) formadas ao longo do século XX apresentam uma 

particularidade que acarreta mudanças em relação às características da versão tradicional na 

qual o produto da relação capital e trabalho não está amparada nas relações de produção 

pretéritas.  Para Dahrendorf (1982) e Mills (1969), a consequência deste processo seria o 

anacronismo de visões pautadas em contradições sociais insolúveis ou na própria luta de 

classes. A existência de assalariados não operários teria como corolário uma redefinição das 

formas de se pensar os posicionamentos políticos dos assalariados, os quais seriam 

diferenciados em graus de funções e cargos. 

A maioria das classificações usam critérios unidimensionais60 o que facilita o 

processo de pesquisa e análise para implementação de políticas públicas. No entanto, esses 

critérios unidimensionais parecem imprecisos tornando, via consequência, a implementação 

de critérios multidimensionais que são mais adequados para situações específicas como, por 

exemplo, a classe média empreendedora.   

As metodologias de classificação utilizadas são baseadas na renda, emprego e 

consumo básico61. No entanto, são criticados por marginalizar outros atributos na distinção 

de classe.  Costa adverte que: “[...] pensar de medir as condições de vida, tendo renda como 

                                                             
59 O termo classe (s) média (s) em seu plural indica a natureza de ser classe das classes médias.  
60 Unidimensionais por considerar um único fator de classificação como, por exemplo, a renda.  
61 Também estão as classificações com base no consumo limitado, devido ao fato de que os consumidores 

compram coisas que antes não tinham acesso não alterar os seus padrões culturais, nem a estrutura social. 
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a principal variável é sempre uma aposta reducionista que deixa de fora todas as outras 

variáveis necessárias para ter uma visão mais clara e consistente da sociedade” (COSTA, 

2013, p. 50).  A mobilidade social ocorre via mudanças multidimensionais no mercado de 

trabalho62 e no ambiente político63 sustentada por gerações (COSTA, 2013, p. 51)   

Na visão de Goldthorpe a classe média abrange um espectro de pessoas que 

trabalham em ocupações diferentes. Pelo mérito de suas credenciais educacionais ou 

qualificação técnica, “os membros da classe média ocupam posições que lhes dão vantagens 

sobre os trabalhadores manuais”. No entanto, não há coesão interna na classe média, que 

tem uma considerável diversidade de ocupações, status, estabilidade e oportunidades. 

Para Ravallion a classe média nos países em desenvolvimento é composta por “[ ...] 

aqueles que vivem acima da linha de pobreza nos países em desenvolvimento, mas que 

continuam pobres, considerando os padrões dos países ricos" (RAVALLION, 2009, p. 446). 

Para BHALLA (2007, p. 97) a classe média é uma classe que "não pode ser considerada de 

pobres, mas não é rico".  E Souza, propõe uma classificação para as classes sociais 

[...] as classes populares (dividido em escória e combatentes) e classes de 

privilégios (que inclui as classes média e alta). Para este autor, a classe popular 

tem gênese, reprodução e futuro semelhante (e não apenas de renda), os seus 

membros têm pouco ou nenhum pré-condições para a incorporação de capital 

cultural necessário trabalhar no mercado competitivo (qualificado). Por outro lado, 

a classe média é composta por aqueles que conseguiram incorporar a cultura de 

capital raro e sofisticado; e a classe superior, além do capital cultural, é o detentor 

do capital econômico (SOUZA, 2010, p. 321) 

Assim, as classes de privilégio, dispondo de capitais cultural, económico e social, 

ganham autoconfiança, apreço e reconhecimento social, competências linguísticas, etc. Estes 

recursos são essenciais para a manutenção e para a distinção do seu estatuto e níveis sociais. 

Souza reconhece as limitações dos seus trabalhos e a importância dos estudos quantitativos 

para complementá-los (SOUZA, 2013, p. 56-67) 

Vários critérios de classificação socioeconômica são utilizados. A maioria deles 

desenvolvidos por agências governamentais ou institutos de pesquisa de opinião. Um dos 

métodos mais tradicionais é o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), 

desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP).  

                                                             
62 As mudanças multidimensionais no mercado de traalho são promovidas com a criação de empregos de 

qualidade e com elevação cultural e de qualificação dos empregados.  
63 O ambiente político permite a segurança nas relações de trabalho e na expansão de práticas democráticas na 

sociedade.  
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Este critério utiliza levantamento das características do agregado familiar para a 

classificação social e diferenciação em "classes econômicas" (A, B1, B2, C1, C2, D-E). Na 

metodologia são atribuídos pontos dependendo de cada característica do agregado familiar 

(número de casas de banho, empregados domésticos, carros, computadores, máquina de 

lavar louça, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, DVD, micro-ondas, motocicletas e 

secadoras de roupa), serviços públicos recebidos em residência (água encanada e rua 

pavimentada) e nível de escolaridade do chefe do agregado familiar (ABEP, 2014). 

A metodologia do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

considera a renda mensal por pessoa (per capita) de várias fontes de renda (trabalho, aluguel, 

aposentadoria, programas sociais, etc.), bens de consumo (carro, casa, etc.) e bens de 

produção (educação, internet, documentos de trabalho, etc.). A avaliação e estratificação da 

população (em classes A, B, C, D e E) foram retirados da base de dados das amostras 

Pesquisa Nacional de Domicílios realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PNAD-IBGE). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza uma metodologia 

que se baseia sobre o salário mínimo (em real) recebido pela família e também divide a 

população em cinco classes sociais ou de renda: A, B, C, D e E. O Instituto de Pesquisa Data 

Popular64 também desenvolveu uma classificação com cinco classes sociais (A, B, C, D e 

E), com base no rendimento, no entanto, ele é tratado como renda per capita ou rendimento 

do agregado familiar médio. Os níveis de renda não são muito diferentes dos definidos pelos 

critérios adotados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos SAE.65   

No entanto, o SAE faz duas classificações, uma que leva três níveis de classes 

(baixa, média e alta) e uma outra subclassificação em oito novos níveis, onde a classe mais 

baixa é subdividida em extremamente pobres, pobres e vulneráveis; a classe média está 

subdividida em baixa, média e classe média alta; e a classe alta é dividida em duas outras 

fatias, a baixa e a alta classe" (BRASIL, 2012).  

 

 

                                                             
64 O Instituto Data Popular tem como objetivo entender a população brasileira considerando a diversidade que 

a compões. Fundado em 2001, acompanha o crescimento e desenvolvimento das classes C, D e E e a visão de 

mundo, seus valores e sua inserção no mercado consumidor, acumulando o conhecimento necessário para 

referenciar a produção de estudos sobre os mercados emergentes brasileiros.  
65 A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE) foi criada em 2008 e a ela compete 

assessorar, direta e imediatamente, a presidência da República, no planejamento nacional e na formulação de 

políticas públicas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento nacional. 
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O final do século XX foi caracterizado por um novo momento do processo de 

produção capitalista e a década de 1970 marca o início desse contexto histórico. Seja sob o 

foco da tradição marxista, essencial para o entendimento dos conflitos sociais ou sob o foco 

weberiano, a compreensão da situação socioeconômica dos indivíduos é importante.  

As perspectivas no final dos anos 50 e começo dos 70 foram limitadas pela 

conjuntura da ditadura militar. A partir de 1964 a ditadura ocasionou dificuldades e 

restrições nas ações coletivas da classe trabalhadora.   

Nos anos 198066 a efervescência política se digladia com a indicação do fim das 

classes sociais ou mesmo do fim de movimentos sociais vinculados diretamente às 

organizações sindicais e político-partidárias. Nos anos 1970 a discussão em torno das classes 

e da estratificação social avança no sentido da pertinência do conceito como fundamento 

analítico das relações sociais nas sociedades capitalistas.  

A atualidade dos conceitos de classe e luta de classes analisada sob dois importantes 

eixos de análise autorizam a compreensão da contemporaneidade do termo. Em primeiro, 

um eixo de análise que foca no recuo do emprego da terminologia classe e luta de classes 

por cientistas sociais e um segundo que se refere às razões pelas quais pesquisadores e 

historiadores identificam atualidade da configuração social em que as classes sociais não 

seriam referências para os grupos sociais.  

A noção de classe tradicional foi utilizada para identificar aqueles que são 

explorados como uma classe67 e para identificar exploradores em posição estruturalmente 

vantajosa ou que possuem poder pessoal sobre outros indivíduos tal qual a classe capitalista. 

Entre os dois indicativos de classes, não houve um lugar sistemático para as classes médias68. 

As teses marxistas, como analisado anteriormente, tratam da estrutura de classes do 

modo de produção capitalista como caracterizada pela luta entre duas classes fundamentais: 

aqueles que possuem os meios de produção, capitalistas e burgueses, e o proletariado ou 

classe trabalhadora, que necessita vender sua força de trabalho, uma vez que essa é seu único 

meio de subsistência. Nesse sentido, para Marx, a estrutura econômica do modo de produção 

capitalista, opõe-se ao trabalho e a propriedade.  Já para Lukács nas sociedades primitivas: 

A burguesia e o proletariado são as duas únicas classes puras da sociedade, isto é, 

apenas a existência e a evolução dessas classes se baseiam exclusivamente na 

                                                             
66 Idem, p. 24. 
67 Classe tornou-se um sinônimo de exploração.  
68 As classes médias não podiam mobilizar a atenção teórica. As classes médias apresentadas de formas 

depreciativas, tais como, classes pequeno-burguesa, aristocracia do trabalho ou pequenos proprietários.  
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evolução do processo moderno de produção e não se pode imaginar um plano de 

organização da sociedade em seu conjunto senão a partir de suas condições de 

existência (LUKÁCS, 2003, p. 143). 

Para Marx é necessário compreender a posição política da pequena burguesia com 

relação a conduta com o extrato pequeno burguês. Uma classe não se define somente por sua 

posição no sistema econômico de uma sociedade e da divisão social do trabalho, mas por 

outros fatores que podem influenciar essa definição.  A pequena burguesia, para Marx: 

O democrata, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de 

transição, na qual os interesses de duas classes perdem simultaneamente suas 

arestas, imagina estar acima dos antagonismos de classes em geral. Os democratas 

admitem que se defrontam com uma classe privilegiada, mas eles, com todo o resto 

da nação, constituem o povo. O que eles representam é o direito do povo; o que 

interessa a eles é o interesse do povo (MARX, 2002, p. 229) 

De outro lado para Ossowski essa divisão daria lugar, em sociedades mais 

desenvolvidas, a uma única dicotomia que incluiria tudo, levando ao desaparecimento das 

classes intermediárias. Com esta visão Marx tratou do estrato intermediário, vez que esse 

representava posições na estrutura da sociedade àquela época e o fez inserindo a camada no 

meio nessa divisão dicotômica constituída por grande heterogeneidade inviabilizadora de 

classificação de pequena complexidade. Para Ossowski  

Nesse esquema, a classe intermediária, em geral chamada de pequena burguesia 

por Marx, sem consideração a qual referência esteja sendo feita, a residentes 

urbanos ou rurais, se determina pela aplicação simultânea dicotômica de classes 

sociais se tomada separadamente, embora de um modo diferente. Um critério é a 

propriedade dos meios de produção, critério este que num esquema dicotômico 

divide a sociedade em classes proprietárias e não-proprietárias. O segundo critério 

é o trabalho, em distinção quanto à concepção de Saint-Simon, não inclui as mais 

elevadas funções empresariais nas empresas capitalistas (OSSOWSKI, 1976, p. 

95). 

Para Marx, classe seria uma junção de fatores objetivos e subjetivos onde uma 

classe compartilha uma posição comum com os meios de produção e de modo subjetivo, os 

integrantes dessa classe terão essencialmente alguma percepção ou, como LUKÁCS (2003) 

define “alguma consciência de classe” de seus interesses comuns e de sua afinidade.  

Essa “consciência de classe” não é puramente uma consciência de sua própria classe 

de interesse, mas também um conjunto de pontos de vista comuns sobre como a sociedade 

deve organizar-se de forma legal, cultural, social e também política, afirma Lukács. 

Poulantzas contribui com tal debate quando afirma que:  
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Mas uma sociedade concreta, uma formação social, comporta mais de duas classes 

sociais, na medida mesmo em que está composta de vários momentos e formas de 

produção. Com efeito, não existe formação social que não comporte mais do que 

duas classes; o que é exato, é que as duas classes fundamentais de toda a formação 

social são as do modo de produção dominante nessa formação. Assim, por 

exemplo, na França atual, as duas classes fundamentais são a burguesia e o 

proletariado. Mas se encontra igualmente a pequena burguesia tradicional – 

artesãos, pequenos comerciantes -, que depende da forma de produção mercantil 

simples, a pequena burguesia “nova” dos assalariados não produtivos, que 

depende da forma monopolista do capitalismo, e várias classes sociais no campo, 

no qual se encontram ainda vestígios transformados do feudalismo 

(POULANTZAS, 1975, p. 15). 

Assim, a classe média na perspectiva de Marx, se distingue das demais por seu lugar 

no sistema de produção capitalista, pela instrução, mentalidade e alinhamento ideológico. 

Sobre o aspecto político e ideológico, a base teórica está enunciada no O Dezoito de 

Brumário de Louis Bonaparte, do próprio Marx: 

A pequena burguesia percebeu que tinha sido mal recompensada depois das 

jornadas de junho de 1848, que seus interesses materiais corriam perigo e que as 

garantias democráticas que deviam assegurar a efetivação desses interesses 

estavam sendo questionadas pela contrarrevolução. Em vista disto aliara-se aos 

operários. Quebrou-se o aspecto revolucionário das reivindicações sociais do 

proletariado e deu-se a elas uma feição democrática; despiu-se a forma puramente 

política das reivindicações democráticas da pequena burguesia e ressaltou-se seu 

aspecto socialista. [...] O caráter peculiar da socialdemocracia resume-se no fato 

de exigir instituições democrático republicanas como meio não de acabar com os 

dois extremos, o capital e o trabalho assalariado, mas de enfraquecer seu 

antagonismo e transformá-lo em harmonia. Por mais diferentes que sejam as 

medidas propostas para alcançar esse objetivo, por mais que sejam enfeitadas com 

concepções mais ou menos revolucionárias, o conteúdo permanece o mesmo 

(MARX, 2002, p. 226). 

No entanto, Poulantzas entende que esse grupo está compreendido por dois grandes 

conjuntos de agentes: a pequena burguesia tradicional69 e a nova pequena burguesia70 que, 

de certa forma, vem ao desencontro das teorias marxianas.  É do próprio Poulantzas o 

esclarecimento da aparente divergência: 

Agora bem, estes dois grandes conjuntos ocupam na produção posições diferentes, 

                                                             
69 A tradicional consistiria nos proprietários de pequenas produções, pequenos comércios e pequenas terras, 

cuja mão de obra utilizada é deles próprios, não empregando trabalhadores assalariados e obtendo lucro com a 

venda de suas mercadorias e pela redistribuição total da mais-valia. Essa fração tradicional tenderia a diminuir 

ao longo do tempo 
70 “nova” pequena burguesia seria constituída por trabalhadores não produtivos, assalariados, que seriam 

servidores públicos do Estado, não produtores de mais-valia. Sua exploração se dá pela extorsão direta do sobre 

trabalho e não através da mais-valia. Ao contrário da fração tradicional, essa parte da pequena burguesia tende 

a aumentar com o tempo (POULANTZAS, 1975). 
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que não têm nada em comum. Podem ser considerados como constituindo uma 

classe, “a pequena burguesia”? Podem ser dadas aqui duas respostas: a) A primeira 

inclui precisamente critérios políticos e ideológicos. Pode-se, com efeito, 

considerar que essas posições diferentes na produção e na esfera econômica têm, 

ao nível político e ideológico, os mesmos efeitos. (POULANTZAS, 1975, p. 21). 

Os critérios políticos e ideológicos aos quais se refere Poulantzas se referem à 

instabilidade política e econômica da pequena burguesia e o processo de alinhamento 

político. Essa classe, quando em dificuldade, se alia aos grupos dominantes da grande 

burguesia, apoiando Estados fortes, tentando conter ameaças de revoluções para preservar o 

status e manter, assim, seu desejo de se tornar burguês. Tais características imateriais 

presentes em ambas as “pequenas burguesias” bastariam para colocá-las como uma classe 

relativamente unificada. Isso é possível, pois, no marxismo, há a distinção entre frações de 

classes, sendo que é amplamente possível uma divisão nos âmbitos políticos e ideológicos, 

de uma mesma classe. Poulantzas propõe uma solução:  

[...] b) segunda solução, sob duas formas: b1) reservar o termo pequena burguesia 

para a pequena burguesia tradicional, e falar a propósito dos assalariados não 

produtivos de uma classe social. Isto coloca, não obstante problemas teóricos e 

reais difíceis: a menos que se considere que o modo de produção capitalista está 

superado e que nos encontramos em uma sociedade “pós-industrial” ou 

“tecnocrática” qualquer, que produziria essa nova classe, como suster que o 

próprio capitalismo, em seu desenvolvimento, produza Revista Movimentação 

v.01, n.01, pp. 68-80, 2014. 78 uma nova classe? O que é possível para os 

ideólogos da “classe diretorial” é inconcebível para a teoria marxista. B2) 

Classificar, a exemplo do PC, a esses assalariados não produtivos, não na pequena 

burguesia, mas sim nas “camadas intermediárias”. O que é igualmente falso, como 

já se viu, por uma razão adicional: se bem que o marxismo fale de camadas, de 

frações e de categorias, a fim de designar conjuntos particulares, nem por isso 

deixam de continuar possuindo uma adstrição de classe. A aristocracia operária é, 

com efeito, uma camada específica, mas uma camada da classe operária [...] os 

“intelectuais” ou a “burocracia” são categorias sociais particulares, mas que tem 

uma adstrição de classe burguesa ou pequeno-burguesa. Isto é, ademais, entre 

outras coisas, o que distingue o marxismo das diversas concepções norte-

americanas da estratificação social (POULANTZAS, 1975, p. 23). 

Essa divisão em frações de classes, sem excluir ou limitar determinados 

seguimentos é, ainda segundo Poulantzas, o que distingue o marxismo de outras concepções 

da estratificação social. O marxismo coloca de modo rigoroso distinções no âmbito da 

divisão das classes. As camadas, frações e categorias não se apresentam excluídas das classes 

sociais sendo os aspectos políticos e ideológicos importantes para a determinação da divisão.  

Offe (1989) e Habermas (1975), em suas análises sobre as relações Entre trabalho 

e mudanças contemporâneas na economia capitalista, partilham da concepção weberiana de 
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classe social como determinada pela situação de mercado. Para Habermas “[...] mudanças 

nas situações de classe, propiciadas pela situação de mercado própria ao capitalismo das 

últimas décadas, indicam que o conflito de classe estaria apaziguado e que as classes em luta 

perderiam a força para a explicação social”(HABERMAS, 1975, p. 323). E continua: 

O sistema do capitalismo em fase tardia é definido por uma política de 

indenizações que garante a fidelidade das massas assalariadas, isto é, por uma 

política de evitar conflitos, de tal modo que o conflito que, tanto agora como antes, 

é incorporado na estrutura da sociedade com a valorização à maneira privada, é 

aquele conflito que permanece latente com uma probabilidade relativamente 

maior. Ele recua face a outros conflitos que decerto também dependem do modo 

de produção, porém, que não podem mais tomar a forma de um conflito de classes 

(HABERMAS, 1975, p. 323). 

Para Habermas, se as classes se definem no plano da economia, na situação de 

mercado, ou no âmbito do sistema e não no mundo da vida,  não há conflitos econômicos 

HABERMAS (1987, p. 469-502). Na análise de Offe, as mudanças na economia capitalista 

contemporânea, e, em especial, da situação de mercado, põe em questão a sociedade do 

trabalho e o operariado como classe. Um exemplo de mudança na situação de mercado que 

teria convertido o operariado em uma não-classe operária pode ser encontrado nas relações 

de trabalho estabelecidas nas grandes fábricas, a partir da terceirização de trabalhadores ou 

da instituição de sistemas de cooperativa nos quais são praticadas formas de assalariamento 

indireto, como o pagamento por peça (OFFE, 2001, p. 12)  

A crise dos contratos de trabalho no mercado de empregos serve para argumentar 

em favor do fim da classe operária. Ao afirmar que somente o trabalho assalariado formal 

no mercado de empregos produz mais-valia, Marx interpreta que o processo de trabalho 

capitalista se realiza com a produção de mercadorias com mais-valor agregado, quando os 

meios de produção se convertem em capital, servindo à acumulação. É fundamental a 

incorporação do trabalhador, uma vez que é a sua atividade que valoriza os meios dispostos 

pelo capitalista no início do processo. Esse mais-valor advém de trabalho não-pago: 

O capital é, portanto, não apenas comando sobre trabalho, como diz A. Smith. Ele 

é essencialmente comando sobre trabalho não-pago. Toda mais-valia, qualquer 

que seja a forma particular de lucro, renda etc., em que ela mais tarde se cristalize, 

é segundo sua substancia, materialização de tempo de trabalho não-pago. O 

segredo da autovalorização do capital se resolve em sua disposição sobre 

determinado quantum de trabalho alheio não-pago (MARX, 1984, p. 120)  

O capital valoriza quando incorporado ao trabalho não-pago que, por sua vez, se 

incorpora no produto-mercadoria. Não havendo equiparação entre o que o trabalhador 
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produz e o que recebe, a lei do valor-trabalho continua atuando. Assim, ao terceirizar ou 

criar as cooperativas de produção, evitam-se custos sociais do trabalho, negociação com os 

trabalhadores, conflitos etc. que acompanham a produção de mais-valia internaliza apenas o 

seu acúmulo. Sobre o cerne da produção capitalista, Marx argumenta: 

O produto do processo de produção capitalista não é nem mero produto (valor de 

uso), nem uma mera mercadoria, quer dizer um produto que tem valor de troca; o 

seu produto especifico é a mais-valia. O seu produto são mercadorias que possuem 

mais valor de troca, quer dizer, que representam mais trabalho do que o que foi 

adiantado para a sua produção, sob a forma de dinheiro ou mercadorias. No 

processo capitalista de produção, o processo de trabalho só se apresenta como 

meio, o processo de valorização ou a produção de mais-valia como fim (MARX, 

1995, p. 68). 

Pode-se considerar que a existência da classe operária não está condicionada 

necessariamente a condições de assalariamento direto. Além disso, o salário é uma forma 

social alegórica do trabalho não pago. Nesse sentido Marx: 

A forma salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho 

em trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago e não pago. Todo 

trabalho aparece como trabalho pago. Na corveia distinguem-se espacial e 

temporalmente, de modo perceptível para os sentidos, o trabalho do servo para si 

mesmo e seu trabalho forçado para o senhor da terra. No trabalho escravo, a parte 

da jornada de trabalho em que o escravo apenas repõe o valor de seus próprios 

meios de subsistência, em que, portanto, realmente só trabalho para si mesmo, 

aparece como trabalho para o seu dono. Todo o seu trabalho aparece como trabalho 

não pago. No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou 

trabalho não pago aparece como trabalho pago. Ali a relação de propriedade oculta 

o trabalho escravo para si mesmo; aqui a relação do dinheiro oculta trabalho 

gratuito do assalariamento (MARX, 1984, p. 124) 

Desta forma, o capitalista pode obter a força de trabalho do produtor direto e 

produzir mercadorias com maior valor de troca sem necessariamente pagar salário, 

ressuscitando (ou tornando mais clara) a natureza servil do trabalho sob o capital. O 

capitalista pode, ainda, assalariar indiretamente, condicionando o pagamento da produção 

“autônoma” do trabalhador a condições de compra pré-estabelecidas pelo empresário. O 

trabalho doméstico e das cooperativas de produção, os trabalhadores, alheios às formas 

clássicas da relação salarial clássica estão, nesta perspectiva teórica, fora da situação de 

mercado e, portanto, não se constituiriam como classe operária. 

Compõem a classe dos prestadores de serviços, dos proprietários dos meios de 

produção da cooperativa, a classe dos cooperativados etc. Poder-se-ia, inclusive, argumentar 
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que os trabalhadores de cooperativas são também capitalistas, já que detêm a propriedade 

dos meios de produção. 

O exame da dinâmica social tendo como parâmetro a organização da produção 

social da existência, ao invés da situação de mercado, indica a existência de grupos que se 

diferenciam pelo lugar que ocupam e que podem vir a se constituir enquanto classes sociais. 

Tais grupos tendem a estabelecer o seu modo de vida, a sua percepção acerca das relações 

sociais, da política e da cultura a partir da experiência na organização da produção material.  

Não é situação de mercado que dá existência a esses grupos; a situação de mercado 

é, digamos assim, posterior à condição de classe. Essa condição de classe é determinada 

economicamente pelo lugar ocupado pelo grupo na organização social da produção da 

existência. Portanto, a análise da classe ela situação de mercado estaria amparada na 

superfície dos fatos. Mesmo em situações de mercado que, aparentemente, afastam o 

trabalhador da condição operária e embora seja dificultada a sua emergência como classe 

ativa, enquanto força social, a classe existe como potência.  

Os trabalhadores a ela pertencem como parte dos explorados que valorizam o 

capital a partir do seu lugar na organização da produção social da existência em sua forma 

capitalista, no campo marxista do debate sobre as classes sociais, Boito Jr. argumenta: 

As relações de produção são, de fato, a referência última das classes sociais. Os 

lugares ocupados no processo de produção, basicamente grande divisão entre 

proprietários e não-trabalhadores e trabalhadores não-proprietários, é a divisão 

fundamental que possibilita a organização de coletivos com interesses opostos. 

Mas isso como possibilidade. (BOITO JR., 2003, p. 199) 

A formação de coletivos organizados em torno de interesses opostos não possibilita  

a formação da classe social. Os trabalhadores organizados quase sempre defendem interesses 

opostos ou apresentam valores éticos e culturais que os diferenciam de forma substantiva 

dos segmentos sociais potencialmente antagônicos. A ação política ocorre  na esfera 

econômica e corporativa e não transcende a ação para lutas políticas que contestam de forma 

mais radical a sua posição na organização da produção social e a própria estrutura de classes. 

A abordagem que localiza a classe social na dimensão econômica, sem levar em 

conta os aspectos políticos e culturais relacionados à sua formação, torna limitada a 

compreensão do fenômeno classe social e tem contaminado os debates recentes sobre o fim 

da classe operária. A crise econômica e político-ideológica da sociedade do trabalho 

assalariado é tomada como um dos aspectos do fim da teoria do valor-trabalho. 
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Este tipo de análise tende a indicar o fim das classes sociais. No campo marxista a 

análise é distinta. A problemática teórica proposta por Marx, que se desdobra na teoria das 

classes sociais, incorpora múltiplas determinações. Isto não impediu que determinadas 

correntes do marxismo também adotassem o viés economicista e relegassem às contradições 

produzidas no terreno da economia o papel principal na constituição das classes dos conflitos 

entre capital e trabalho subjacentes a este processo.  

Uma visão predominante no campo do marxismo tradicional fez veicular a ideia de 

que apropria dinâmica da economia capitalista levaria à revolução socialista, por forçado 

acirramento crescente de suas contradições, ou produziria a consciência de classe necessária 

ao desencadeamento do processo revolucionário. 

 

 

2.5  A classe média brasileira 

 

Em se tratando de classes sociais, a classe intermediária média é debatida por vários 

institutos de pesquisa (Serasa Experian, 2014; NERI, 2010), governos e autores que tratam, 

em especial, da “nova”. A tese do surgimento de uma “nova” classe média é criticada por 

outros que afirmam que os indivíduos pertencentes à essa “nova” classe média podem ser 

considerados como novos consumidores ou como estratos de renda (ABDALA, 2014; 

SOUZA, 2013; COSTA, 2013; BARTELT, 2013).  

A pesquisa da SAE71 (2012), conforme anteriormente mencionada, dividiu a 

sociedade em três grandes grupos sociais (alta, média, baixa). A constituição desses três 

grupos apresenta características homogêneas, com a renda familiar per capita e com a 

vulnerabilidade à pobreza, conforme tratado anteriormente. 

Segundo a pesquisa os indivíduos pertencentes à classe baixa (pobre) possuem uma 

renda mensal inferior a R$ 291,00; os que fazem parte da classe média têm um salário mensal 

entre R$ 641,00 e R$ 2.564,00 e a classe alta correspondem aqueles com salários superiores 

a R$ 2.480,00. A SAE72 apresenta subgrupos de classificação conforme a renda que, no 

                                                             
71 SAE – Secretaria de Assuntos Estratégicos. Disponível em Secretaria de Assuntos Estratégicos, Presidência 

da República. (2012). Relatório de definição da classe média no Brasil. Disponível em 

http://www.sae.gov.br/documentos/publicacoes/relatorio-de-definicao-da-classe-media-no-brasil/ Acesso em 

10 jun. 2016. 
72 Segundo o SAE (2012) a classe média brasileira passou de 39% em 2002 para 53% da população em 2012. 

Segundo a agência de governo o aumento se deu em razão da melhoria dos rendimentos percebidos pelos mais 

pobres e pela redução da desigualdade de rendimentos. Segundo o Ministério da Fazenda (2010) a expansão 

da classe média foi resultado da queda da desigualdade e não resultante do crescimento econômico.  



65 
 

entanto, por não estarem na linha de recorte do estudo são descartados e apresentados no 

quadro abaixo a título de ilustração.  

   

Grupos de Renda da População – Classificação SAE 

Grupo Renda per capita Renda familiar 

Extremamente pobre Até 81 Até 324 

Pobre, mas não extremamente pobre Até 162 Até 648 

Vulnerável Até 291 Até 1.164 

Baixa classe média Até 441 Até 1.764 

Média classe média Até 641 Até 1.564 

Alta classe média Até 1.019 Até 4.076 

Baixa classe alta Até 2.480 Até 9.920 

Alta classe alta  Acima 2.480 Acima 9.920  

Tabela 1 – Grupos de renda da população. Elaborado pelo SAE 

 

Para NERI (2010, p. 7), a classe média é definida por vários critérios de 

classificação. Afirma NERI que “[...] nós fomos batizados [Classe C] na pesquisa anterior 

da nova classe média brasileira. A classe C refere-se à classe média e vice-versa”.   

A classe média brasileira73 assumiu uma importância significativa no cenário 

econômico devido ao aumento de 228,3% de seus gastos em bens e serviços entre 2001 e 

2011. No mesmo período, passou de 25,8% para 44,3 % sua participação no consumo 

nacional, superando a classe alta, que caiu de 58,5% para 39,9% a sua representatividade 

(BRASIL, 2012). Em termos de composição sócio demográfica74 as maiores contribuições 

foram de mulheres, jovens e negros.  

                                                             
73  Segundo MEIRELLES (2011) acrescenta que, no orçamento familiar da classe média, as maiores despesas 

foram, em sequência, com a casa, serviços, alimentos e bebidas, saúde e beleza, transporte, vestuário, educação, 

entretenimento e viagens. Vale ressaltar que a variedade e qualidade de produtos e serviços têm sido 

intencionalmente procurado. De acordo com o IBOPE (2011), os itens mais desejados pela classe média foram: 

máquina de lavar roupa, computador, celular, micro-ondas, TV e geladeira, bem como automóveis e imóveis 

(sempre desejado, mas adquiriu quando possível). Alimentar e atividade física, embora muito consumido, não 

são exatamente o foco da classe média, ao contrário dos produtos de maquiagem. No entanto, a classe média 

ainda carece de alguns serviços, de acordo com a SAE apenas 14% dos assentos em instituições privadas de 

ensino e 24% dos seguros de saúde privados são acessados pela classe média (BRASIL, 2012). 
74 As mulheres são mais educadas do que os homens e, quando comparados com as mulheres da classe alta, 

eles estão levando mais famílias, contribuir mais para a renda familiar, gerenciar mais o orçamento doméstico 
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No que diz respeito ao crescimento e à mobilidade social75 no período, a classe 

média cresceu de 37 milhões de pessoas, das quais oito milhões são resultado do crescimento 

natural da população e os restantes 29 milhões são devido à entrada de novas pessoas na 

classe média (BRASIL, 2012). Houve ascensão de 21% da população de classe baixa para a 

classe média e, por outro lado, houve uma redução de 6% da classe média para a classe alta, 

o que resulta em um aumento líquido de 15% da classe média (que passou de 38% a 53% da 

população 2001-2011). 

Apesar da segmentação interna da classe média brasileira, de acordo com Meirelles 

(2011), existem distinções entre o tradicional e da suposta “nova” classe média. O tradicional 

procura exclusividade, diferenciação e consumir o intangível. O da suposta “nova” buscam 

inclusão, pertencimento, vantagens e razões práticas (MEIRELLES, 2011, p. 91).  

Considerada a suposta “nova” classe média O'DOUGHERTY (1998, p. 2) defende 

que a classe média tradicional formula uma imagem estereotipada do outro de classe média. 

Para O’Dougherty a diferença da situação é que os aumentos de renda em grande parte das 

classes mais baixas tiveram uma escala maior em termos de número de pessoas e na 

progressão grau, e ocorreu num contexto de um melhor acesso cultural através dos novos 

meios e com aumento significativo no acesso ao ensino superior.  

A ABEP76 (2007) apresenta critérios de classificação sob imperativos do mercado, 

não deixando dúvidas quanto a natureza dos propósitos mercadológicos. Nos “Objetivos do 

Critério Brasil” estabeleceu que “[...] ter um sistema de pontuação padronizado que seja um 

eficiente estimador da capacidade de consumo” (ABEP, 2007, p. 4).  

 

 

 

2.6.   A “nova” classe média brasileira 

 

                                                             
e decidir a maior parte das despesas da família (eles influenciam 69 % das compras de carros e motos, 77% 

das compras de vestuário e 86% das compras de alimentos).  
75 A mobilidade social se deu em razão do crescimento da renda per capita, o que, entre 2003 e 2009 cresceu, 

em termos reais, de R $ 478 a R $ 630 por mês (alavancado principalmente pela renda do trabalho, programas 

sociais e benefícios de segurança social). De acordo com a SAE-PR, os fatores que promoveram a ascensão da 

classe média foram: ganhos de produtividade do trabalho (aumento da remuneração média dos empregados), 

as transferências de renda (via políticas públicas: Programa Bolsa Família - programa de família, Benefício de 

Prestação Continuada e a Previdência Rural - Segurança social. Rural), fatores demográficos (um aumento de 

adultos para com as crianças) e acesso ao trabalho (BRASIL, 2012). 

 
76 ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas e realizadora da publicação Critério Brasil.  
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Segundo Souza e Lamounier “[...] tentar definir classe média em termos que possam 

ser aceitos por todos os pesquisadores é cortejar a frustração. Não existe uma definição 

consensual” (LAMOUNIER (2010, p. 21).   

Pochmann (2012) considera equivocada a identificação de nova classe média 

àquele contingente da classe trabalhadora que ascendeu economicamente ao nível social 

superior em contraponto às afirmações de Neri (2011).  Pochmann fundamenta a razão da 

negativa de uma nova classe comparando o peso relativo da renda advinda da propriedade e 

o peso dos salários na renda nacional (POCHMANN, 2012, p. 24). 

Bourdieu utilizou aspectos culturais em termos de ativos (capital) para aprimorar o 

estudo das classes sociais. Para Bourdieu classe social significa não um padrão de consumo, 

mas um estilo de vida, que envolve diferenciação/distinção77.  

O estudo de Bourdieu está afeito ao campo das relações de poder. O campo das 

relações de poder seria um “[...] espaço multidimensional de posições e localizações, nas 

quais as coordenadas das pessoas seriam determinadas pela quantidade de “capital” que elas 

possuíssem” (BOURDIEU, 2001, p. 48). As formas mais importantes seriam, então, o capital 

cultural78 e o capital econômico. O capital econômico é decisivo para assegurar vantagens 

permanentes nesta disputa, ele não está sozinho.  É o que afirma Souza: 

Para que possamos ter tanto o desejo quanto a capacidade de absorção de 

conhecimento raro e sofisticado, é necessário obter tido, em casa, na socialização 

com os pais ou quem ocupe esse lugar, o estimulo afetivo – afinal nos tornamos 

seres humanos imitando a quem amamos – para, por exemplo, a concentração nos 

estudos, ou a percepção da vida como formação continua onde o que se quer ser 

no futuro é mais importante que o que se é no presente. (SOUZA, 2013, p. 5).  

Souza (2013), seguindo Bourdieu, afirma que classe social implica uma forma 

específica de perceber e atuar no mundo em todas as dimensões, ou seja, o pertencimento de 

classe constrói uma “condução da vida” e isso não pode ser inferido a partir do nivel de 

renda.  Para Pochmann (2014) “[...] a medianizarão das sociedades urbanas e industriais e o 

surgimento de uma nova classe média brasileira se trata de uma absorção da ideologia e da 

política neoliberal” (POCHMANN, 2014, p. 211).  Acompanhando Pochmann, Souza 

considera que os emergentes que dinamizaram o capitalismo brasileiro fazem parte da 

                                                             
77  Morar bem, ter educação distinta, consumir serviços de qualidade, terá acesso a “capitais”, entre outros. 
78 Capital cultural é tudo aquilo que logramos “aprender” e não apenas os títulos escolares, tudo aquilo que 

passa a ser decisivo para assegurar o acesso privilegiado a todos os bens e recursos escassos em disputa na 

competição social.  
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considerada ralé79 da sociedade, ou um enorme grupo de indivíduos tratados de maneira 

precária há gerações.  Para Souza  

Dizer que os emergentes são a nova classe média, é uma forma de dizer, na 

verdade, que o Brasil, finalmente, está se tornando uma Alemanha, ou França ou 

um Estados Unidos, onde a classe média, e não os pobres, os trabalhadores e os 

excluídos, como na periferia do capitalismo, formam o fundamento da estrutura 

social. (SOUZA, 2012, p. 20)  

Chauí corroborando com Pochmann e Souza, não considera o aumento da classe 

média ou mesmo a formação de uma nova. Entende que houve, sim, a formação de uma nova 

classe trabalhadora. Para Chauí  

Como a tradição autoritária da sociedade brasileira não pode admitir a existência 

de uma classe trabalhadora que não seja constituída pelos miseráveis deserdados 

da terra, os pobres desnutridos, analfabetos e incompetentes, imediatamente 

passou-se a afirmar que surgiu uma nova classe média, pois isso é menos perigoso 

para a ordem estabelecida do que uma classe trabalhadora protagonista social e 

política. (CHAUI, 2013, p. 130)  

Assim, para alguns autores o aumento na parte intermediária da pirâmide social nos 

anos dos governos lula-petistas caracteriza o aparecimento de uma nova80 classe média, para 

outros, no entanto, o que se verifica é a majoração de uma nova classe trabalhadora.  Neri 

numa abordagem comportamental81 define classe média como: 

[...] aquela que tem um plano bem definido de ascensão social para o futuro. Esta 

fábrica de realização ode sonhos individuais é o motor fundamental para conquista 

da riqueza das nações. O combustível é o anseio de subir na vida, já o lubrificante 

seria o ambiente de trabalho e negócios. (NERI, 2012, p. 80) 

Para Neri (2012) o ponto está em medir as classes econômicas a partir o bem-estar 

social baseado na renda per capita. A evolução das classes econômicas seria, então, aferida 

em termos de mensuração da distribuição de renda e, assim, a classe C teria destaque se 

analisada sob o enfoque dos estratos econômicos e não sob o das classes sociais. Pochmann, 

no entanto, destaca a relação da melhoria das condições econômicas de parte da população 

ao setor terciário e reafirma que 

                                                             
79 O termo “ralé” refere-se ao grupo de pessoas relegadas ao abandono social e político, segundo Souza (2012).  
80 Dentre os fatores que conduziram às alterações nas classes econômicas no período o primeiro se refere à 

estabilidade econômica com a redução da inflação e do imposto inflacionário e, em segundo, o crescimento da 

economia brasileira.  
81 Comportamental no sentido da subjetividade do sonho de quem tem plano definido de ascensão 

individualista.  
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[...] estudos e pesquisas recentes indicam, cada vez mais, o engodo de se associar 

a ascensão nos rendimentos da população assentada na base da pirâmide social aos 

segmentos de classe média. Na realidade, trata-se do alargamento das classes 

trabalhadoras impulsionado pela ampliação do setor terciário da ecoa nacional. 

(POCHMANN, 2013, p. 167)  

Neri aponta que o crescimento do trabalho formal representa “[...] o principal 

símbolo do surgimento da classe média brasileira e esse crescimento se deve, 

principalmente, ao setor de serviços” (NERI, 2012, p. 36).  Outro fator que proporcionou a 

alteração na base da pirâmide social foram os programas sociais governamentais dentre os 

quais tem destaque o Bolsa Família82.  

Para Ferreira o programa “[...] tornou-se importante instrumento, no âmbito da 

política social do governo federal, de redução da pobreza ou do hiato da pobreza e de 

melhoria da distribuição de renda no país” (FERREIRA, 2010, p. 268) 

O que caracteriza a nova classe média é o lado produtor que permite 

sustentabilidade para manter o padrão adquirido. O crédito e os benefícios oficiais fazem 

parte da classe C, mas não são os principais. O emprego formal é o ícone, o símbolo de 

ascensão. Na visão do autor, a renda é o apoio central da análise e a ela foram alinhadas 

perspectivas, tais como expectativas das pessoas, ativos físicos, humanos e sociais.  

A discussão das classes sociais na sociedade complexa é extensa e abrangente. O 

ponto de destaque, aqui, é o fato de que vários autores definirem classes sociais por critérios 

outros que não o da renda. Goldthorpe (1987) as define através do tipo de contrato de 

trabalho83, Wright (1985) considera fatores como habilidades e posição84 na organização e 

Bourdieu (1979) insere o capital cultural como determinante.  

 

 

                                                             
82 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal, sob 

condicionalidades, instituído no Governo Lula em 2003 que unificou e ampliou e os seguintes programas 

anteriores de transferência de renda. O PBF é tecnicamente chamado de mecanismo condicional de 

transferência de recursos. Consiste na ajuda financeira às famílias pobres que tenham em sua composição 

gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos e extremamente pobres. A contrapartida é que as famílias 

beneficiárias mantenham as crianças e os adolescentes com frequência na escola e façam o acompanhamento 

de saúde das gestantes, as mulheres que estiverem amamentando e as crianças, que também devem ter a 

vacinação em dia. O programa visa a quebrar o ciclo geracional da pobreza a curto e a longo prazo através de 

transferências condicionadas de renda.   
83 Situações de mercado e trabalho que forma a service class. 
84 Os trabalhadores do colarinho branco dizem respeito a agregados de indivíduos/ocupações que partilham de 

situações de classe semelhantes localizadas entre os grandes empregadores e os trabalhadores manuais que 

possuem, além disso, estímulos emocionais e afetivos que irá garantir a reprodução de classe como classe 

privilegiada.  
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2.7   A tese de uma “nova” classe média : a empreendedora 

Segundo Neri (2008) a distribuição de renda, a diminuição da pobreza, o 

crescimento do emprego e da formalidade no mercado de trabalho promoveu a mobilidade 

social de uma parte da população o que, para o autor, caracteriza a expansão da classe média.  

Sobrinho (2011) aponta que falta à Neri, precisão na conceituação de classe média 

já que este apoia sua tese de uma nova classe com base na renda85. Para Sobrinho o que 

houve, foi um aumento da participação dos grupos de renda intermediário. Tratar da (s) nova 

(s) classe (s) média (s) no contexto que se apresenta é pensar em seus integrantes como 

sujeitos não proprietários86 que administram seus negócios próprios, supervisionam 

trabalhadores ou possuem status que os distinguem dos outros não proprietários.  

Goldthorpe (2000) trata da service class como distinta da classe trabalhadora87 por 

possuir uma regulação de emprego construída sobre outras bases. O autor entende que os 

ativos humanos88 da servisse class89 possuem especificidade nas práticas que realizam o que 

dificulta o controle do seu tipo de trabalho, emprego e remuneração, bem como dos 

benefícios adicionais90 quer percebem em razão do labor contrato.  Nas posições 

intermediárias estariam, então, os empregados não manuais de rotina, trabalhadores manuais 

qualificados, técnicos e supervisores. 

Para Wright91 (1993) a (s) nova (s) classe (s) média (s) classificam-se a partir da 

repartição dos ativos dos meios de produção, das habilidades e da organização que 

funcionam como eixos a partir dos quais as classes se delimitam.  A (s) classe (s) média (s) 

se caracterizam por estarem em posições contraditórias em relação aos seus ativos92 e por 

                                                             
85 O critério renda traz em seu contexto o consumo, a ocupação, a educação, plano de saúde, trabalho 

formalizado, etc.  
86 Para Weber, outros fatores que vão para além da propriedade delimitam as classes o que, portanto, possibilita 

o entendimento das camadas intermediárias.  
87 A classe trabalhadora estaria, então, inserida dentre os trabalhadores manuais não qualificados e os 

trabalhadores rurais. 
88 Ativos humanos na relação service class abrange os profissionais, administradores, gerentes e técnicos de 

alto nível.  
89 O autor se baseia no contrato de trabalho e na situação de mercado para diferentes classes. 
90 Os benefícios aos quais se refere Goldthorp são os salários diferenciados, as oportunidades de carreira, etc e 

que caracterizam, em razão das peculiaridades, a modalidade de contrato labour contract. 
91 Wright entende existirem várias classes médias em contraposição ao pensamento de Goldthorpe que vê na 

service classe uma única classe média. 
92 Os ativos se ligam ao caráter do trabalho executado pelo grupo social no processo produtivo.  
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não serem proprietárias dos meios de produção93.  No entanto, segundo Wright, essa classe94 

possuiria habilidades ou estaria em posição privilegiada na organização.  

Para Weber (2006) o componente causal das chances de vida, na medida em que 

esses componentes são representados por interesses econômicos, na posse de bens e 

oportunidades de rendimentos, sob as condições do mercado de produtos ou do mercado de 

trabalho. As classes intermediárias de Weber seriam aquelas formadas por agricultores, 

carpinteiros, funcionários públicos e particulares, profissionais liberais e trabalhadores com 

habilidades diferenciadas.  

A teoria weberiana possibilita, assim, compreender que outros fatores além da 

propriedade delimitam as classes sociais o que conduz a pensar de forma adequada sobre as 

denominadas classes intermediárias (SCALON; SALATA, 2012). Weber (apud 

MATTOSO, 2006, p. 2) desenvolveu sua teoria de classe social95 explorando a estratificação. 

O teórico distinguia duas classes: a classe dos proprietários96 e as classes comerciais97. As 

demais classes (desprivilegiadas) podiam ser divididas em qualificadas, semiqualificadas e 

sem qualificação.  

Saes (1985, p. 26) trata da incoerência lógica da junção de ‘classe’ definida ao nível 

das relações sociais de produção e ‘média’ que sugere a posição num sistema de 

estratificação social.  Para o Saes o fracionamento ideológico e político desta ‘classe’ 

reconhece que a classe média incorpora grupos de profissionais diversos como a pequena 

burguesia98 (urbana e rural) e os trabalhadores assalariados do setor improdutivo (SAES, 

1985, p. 26).  Segundo o teórico a “[...]   a pequena burguesia brasileira, diferentemente dos 

moldes do que se passou na Europa, está composta por profissionais liberais, prestadores de 

serviços independentes. A classe média é como um conjunto de efeitos políticos reais 

produzidos sobre certos setores do trabalho assalariado pela ideologia dominante que 

                                                             
93 Não seriam proprietárias dos meios de produção excluindo-se quando tratamos dos pequenos empregadores. 
94 Fariam parte desta (s) classe (s) média (s) os pequenos empregadores, gerentes, supervisores e trabalhadores 

manuais qualificados. 
95 Para Weber seriam quatro as classes sociais: a trabalhadora, a pequena burguesia, os especialistas e a classe 

privilegiadas. (EDGELL, 1993) citado por MATTOSO (2006, p. 3).  
96 Donos de terras, prédios e pessoas.  
97 Aqueles que possuíam bens, serviços e habilidades que podiam ofertar no mercado de trabalho. São exemplos 

da categoria de classes comerciais os mercantilistas e os banqueiros. 
98 Para SAES (1985) a pequena burguesia está composta trabalhadores não-manuais do setor de serviços 

(bancários, comerciários, trabalhadores de escritório, funcionários públicos, pequenos produtores agrícolas, 

artesanais, pequenos comerciantes e profissionais liberais. Os trabalhadores não-manuais são assalariados e 

submetidos a relações contratuais de compra e venda. Os demais são autônomos, sem assalariamento, 

proprietários de seus capitais e, consequentemente, dos meios que precisam para produzir.  
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apresenta a hierarquia do trabalho como a expressão de uma pirâmide natural de dons e 

méritos” (SAES, 1985, p. 26). E assim define classe média: 

[...] classe média é antes de tudo uma noção prática. É a noção das práticas 

políticas dos diferentes setores do trabalho assalariado improdutivo numa 

sociedade capitalista determinada que pode definir quais dentre eles se submetem 

à ideologia dominante da hierarquização do trabalho. (SAES, 1985, p. 27))  

Ainda para Saes (1985) essa classe média baseada num conjunto de efeitos só diz 

respeito aos trabalhadores improdutivos99 e só sustenta se “[...] a ideologia dominante 

apagou da consciência desses trabalhadores improdutivos100 a contradição entre capital e 

trabalho assalariado substituindo-o pelo sentimento da superioridade do trabalho não manual 

com relação ao manual (SAES, 1985, p. 29). 

A classe média urbana não é, ao longo dos períodos mencionados, um bloco 

político monolítico alinhado com a classe dominante, mas um agregado de frações 

politicamente divididas entre a velha classe dominante e a nova classe dominante, 

ou entre o bloco das classes dominantes e as classes populares. (SAES, 1985, p. 

32) 

Saes reconhece que a intervenção da classe média urbana na cena política ao longo 

dos sucessivos períodos101 não se faz de forma unitária e sim fracionária.  

Sweezy (1967, p. 315) trata a temática da nova classe média de funcionários, 

professores, profissionais liberais dentre outros como aquela fomentada pela mídia massiva, 

pela propaganda, por vendedores e empregados assalariados que obtém renda direta ou 

indiretamente da mais-valia e que, une essa suposta nova classe à burguesia garantindo-lhe 

apoio político e social para os capitalistas e não para o operariado.  

Pelo todo que se expôs a classe média é uma categoria que encerra diversas 

abordagens na sua composição social. A diversidade que a categoria apresenta está sujeita a 

recomposições permanentes que derivam, de um lado, dos efeitos estruturais da mudança 

social, onde a inovação tecnológica tem papel fundamental e, de outro, das tensões e lutas 

entre categorias e segmentos laborais.  Assim, as múltiplas abordagens da classe média é, a 

priori, apresenta-se como um corpo intermédio da estrutura social que se reproduz através 

de recursos preexistentes. Entretanto, através dessa reprodução se expande nas sociedades e 

permitem acesso à outras camadas da sociedade. 

                                                             
99 Incluem-se os trabalhadores da administração pública. 
100 Trabalhadores improdutivos são aqueles menos diretamente ligados ao mundo a fábrica e às tarefas manuais. 
101 Períodos oligárquico, populista, autocrático-militar. 
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O capítulo III trará considerações sobre o neopentecostalismo e a trade-off  iurdiana, 

para, no capítulo seguinte contextualiza-los à teoria da prosperidade e o empreendedorismo.   

  



74 
 

 

Figura 3 – Last judgement in the Cathedral of Florence 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Os neopentecostais e o trade-off 

 

O século XX foi o século das religiões e do grande mercado da fé, onde “a religião pôde ser 

vista como uma “empresa construtora de mundos” (MENDONÇA, 1984). A complexidade 

crescente das novas formas de interação social religiosa fez da questão da cooperação 

humana um tema importante para as Ciências Sociais. A organização social é tratada do 

ponto de vista dos interesses e da tomada de decisão individual. Nesta perspectiva, o 

elemento central é a “prosperidade” que compatibiliza interesses e propõe a cada indivíduo 

a busca de seus próprios fins, contribuindo para realização coletiva. Para se atingir essa 

ordem social a exigência é a aceitação, por parte dos envolvidos, das regras da propriedade 

dos bens negociados. Nesse caso, os indivíduos internalizaram o sistema de valores e os 

comportamentos apropriados para fazerem operar as regras fundamentais. Entende-se, 

assim, que a aceitação e o cumprimento dessas regras implicam no trade-off evangélico que 

é objeto deste capítulo.  
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3.1  A teoria do Trade-off: um esclarecimento conceitual 

 

As instituições formam-se com diferentes graus de eficiência de sociedade para 

sociedade para promover a cooperação entre os agentes. (NORTH, 1991, p. 97). A teoria do 

trade-off de determinação da estrutura de capital social, constitui-se em uma das abordagens 

mais investigadas nos trabalhos relacionados à estrutura de capital econômico. Modigliani e 

Miller (1958,1963) trataram da estruturação do trade-off como elemento da teoria da 

estrutura de capital, articulando argumentos que são identificados como custos e benefícios.  

Na sociedade complexa, como o das sociedades atuais, em que há um número 

considerável de atores, para realizar o potencial econômico de um ambiente, faz-se 

necessária outra solução.  North (2003) concebe um mundo em que os indivíduos operam 

com base em informações derivadas de modelos subjetivos em que a alimentação de 

incentivos regulam o comportamento humano por quem tem o poder de colocar em pauta os 

seus interesses. O poder de colocar em pauta interesses próprios, nos termos deste estudo, 

está nas organizações e instituições religiosas notadamente as de veio neopentecostal. 

Na definição de North (1990, p. 3), as instituições são invenções humanas criadas 

para estruturar as interações políticas, econômicas e sociais ao longo do tempo. De forma 

geral, as instituições passam a consistir das limitações informais, regras formais e 

caracterizadas por ordens de execução. As limitações informais incluem as convenções, as 

normas de comportamento e os códigos de condutas reconhecidos pela instituição. (NORTH, 

1990, p. 12).  

Nestas instituições, as regras são verticalmente impostas e, para forçar o 

cumprimento dos “contratos”, há necessidade da existência de uma estrutura coercitiva 

onerosa e de cooperação donde emanam sistemas de participação leal e de reciprocidade 

generalizada. Nesse sentido, a condição trade-off tem como base a ordem necessária da 

ideologia neopentecostal de práticas de prosperidade que, em equilíbrio, conduzem os 

membros à obediência as regras impostas.   

Analogicamente, trazemos ao debate o pensar de Weber. A tipologia de capitalismo 

criado por Weber (2004) implica em conceber o sistema (trade-off) como dotado de uma 

racionalidade entre meios e fins que garantam a eficiência. A racionalidade pode ser expressa 

como quebra das relações tradicionais que condenavam a busca do lucro, como no 

rompimento das relações hierárquica e de dependência pessoal dos agentes.  
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No entender de North102 a maioria das formas religiosas tem como fim as regras de 

comportamento a seus fiéis seguidores formando uma modalidade de instituição informal 

que molda interações econômicas, políticas e sociais e, nesse aspecto, as práticas religiosas 

promovem o trade-off vez que tempo e recursos disponíveis para causas diversas são 

direcionados para outras causas. É o caso do dízimo pago pelos evangélicos fiéis das igrejas 

de denominação neopentecostal.  

Na mesma linha de raciocínio, a religião pode afetar a produtividade com a 

interação social dos crentes com os não crentes assim como possível que as crenças moldem 

valores que determinam as decisões econômicas como, por exemplo a oferta de trabalho. 

Algumas denominações religiosas tendem a exaltar virtudes. Outras, a vida próspera. É o 

caso da teoria da prosperidade objeto deste estudo aqui balizada como trade-off 

neopentecostal.  

 

 

3.2  Os pentecostais e a sociologia do neo 

A função social e psicológica da religião é controlar as massas103. (FROMM, 1974, 

p. 22).  No mesmo sentido, é função promover a passividade diante dos detentores do poder 

econômico e do capital104 de modo a servir à manutenção do sistema. Segundo Fromm: 

Se o fanático nada mais restava que morrer na batalha sem esperança, os 

seguidores do cristo podiam sonhar com seu objetivo sem que a realidade lhes 

mostrasse imediatamente a desesperança de seus desejos. Colocando a fantasia em 

lugar da realidade, a mensagem cristã satisfazia as aspirações de esperança e 

vingança, e, embora deixasse de aliviar a fome, proporcionava uma satisfação 

fantasiosa de bastante significação para os oprimidos (FROMM, 1974, p. 44). 

 

No entanto, Marx105 alertou que a promessa de liberdade era de fato uma nova 

forma de exploração106 na qual o trabalhador livre é obrigado a vender sua força de trabalho 

como forma de sobrevivência. Paralelamente, os ideais do iluminismo de emancipação 

                                                             
102 Disponível em https://ideas.rpec.org/a/aea/jecper/v5y1991i1p97-112.html. Acesso em 16 out 2015. 
103 O controlar as massas se dá pelo oferecimento do conforto espiritual promovido pelas religiões, em sentido 

amplo.  
104 Inclui-se, aqui, os detentores do grande capital.  
105 Para Marx a religião é tanto expressão como revolta da exploração. A religião tem o papel de fazer com que 

as massas aceitem uma condição de exploração sem se revoltar contra os governantes e nem de buscar uma 

transformação dessa realidade.  
106 A exploração a que Marx se refere diz respeito à referência de que na antiguidade havia o escravo, na 

sociedade medieval e serviço na sociedade moderna, o trabalhador “livre”.  
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humana que seria guiada pela razão, se transformaram numa razão instrumental a serviço da 

dominação. A Igreja vista como representante de um passado sombrio, mas com o mesmo 

prestígio das massas alienadas, não realizou o que proposto pelos ideais do iluminismo. A 

religião assume, então, o papel de aliado da burguesia na manutenção da ordem dominante. 

É o que Berger denomina “reencantamento do mundo”. Para Horkheimer: 

O mundo hoje é tão ferozmente religioso quanto antes. Ele afirma que a ideia de 

que a modernização levava ao declínio da religião estava errada, pois teve efeitos 

secularizastes e ao mesmo tempo provocou movimentos de contras secularização. 

Seu argumento é que as instituições religiosas perderam o poder e influência na 

sociedade, mas as crenças e práticas religiosas permaneceram presentes na vida 

das pessoas e se reorganizaram a partir dessas novas instituições 

(HORKHEIMER, 2012, p. 99-100). 

 

No contexto da insegurança gerada pelo regime de acumulação integral, a ascensão 

de movimentos religiosos de caráter salvacionista toma a dianteira e com o uso do discurso 

da salvação e do lado racional da fé dão lugar às vivências da prosperidade como dádiva e 

como direito ao apoderamento107 e à mobilidade social.  

A formação da economia de mercado decorrente da massificação da prática 

capitalista fomentada por arranjo neoliberal dos Estados democráticos propicia, de certa 

forma, as práticas empreendedoristas de leigos agora, sob a orientação da possibilidade da 

prosperidade do fiel dizimista.  

O empreendedorismo se refere a grupos inconformados com os arranjos saídos das 

sacristias e fundamentados no princípio cuiús regiões religião.108 O desconforto com as 

igrejas de Estado e com a sua utopia de uniformização confessional das sociedades 

manifestou-se onde a dissidência religiosa teve mais margem de manobra. (SANTOS, 2012, 

p. 202). A experiência protestante conduziu à fragmentação das sociabilidades religiosas 

criando uma pluralidade de grupos com doutrinas e modelos concorrentes. O calvinismo 

funcionou como mola propulsora social da cissiparidade protestante que promoveu a 

multiplicação no ambiente social (SANTOS, 2012, p. 205). 

A massificação das práticas capitalistas e a aceitação dos arranjos favoráveis à livre 

à livre concorrência pressupõe sociedades organizadas e dotadas de grupos com capacidade 

                                                             
107 Apoderamento no sentido de tomar posse. Ação de se apossar de algo concreto ou abstrato. Diferentemente 

de apoderamento que trata da ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre.  
108Cujus regio, eius religio de origem latina significa "De quem é a região, dele se siga a religião", ou seja, os 

súditos seguem a religião do governante. Trata-se de um princípio do Cristianismo de Estado que na reforma 

protestante foi utilizado no tratado de Paz de Augsburgo (1555) que firmou compromisso entre forças luteranas 

e católicas na Alemanha.  
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de organização com autonomia. Nesse sentido a inversão da tese weberiana. Tawney109  

argumentou que  “[...] o desenvolvimento das práticas capitalistas nas sociedades 

protestantes é que conduziu ao aparecimento de concepções teológicas que as suportavam” 

(TAWNEY, 1926). 

 

 

3.3 Protestantismo no Brasil: o grupo sócio-político em formação 

 

Desde a reforma protestante do século XVI, o mundo ocidental conheceu correntes 

religiosas110 opostas ao catolicismo que, em paralelo com o movimento das grandes 

navegações, transformaram o mundo. A transformação religiosa evangélica se apresenta 

como grupo marcado pela presença das doutrinas religiosas pentecostais111 e 

neopentecostais112. Colonomós (1995) define evangelismo como termo amplo utilizado para 

identificar uma nova forma de protestantismo que se através da corrente pentecostal 

(COLONOMOS (1995, p. 209).   

No século XIX a entrada dos protestantes na América Latina se processa a das ondas 

missionárias e pelas migrações oriundas da Europa neocatólica (COLONOMOS, 1995, p. 

211). No Brasil, a entrada dos protestantes inicia sua trajetória motivada pela Constituição 

Federal de 1824113 que reconhecia a pluralidade religiosa. A corrente evangélica do 

protestantismo chega ao Brasil no início do século XX vinda dos Estados Unidos e inicia o 

processo de solidificação com a implantação, em 1910, da Congregação Cristã do Brasil e 

                                                             
109 As obras históricas de Tawney refletem preocupação ética e com a história econômica. O autor era 

interessado na questão agraria na zona rural inglesa durante os séculos XVI e XVII e, especialmente, na tese 

de Max Weber sobre a relação entre o surgimento do protestantismo e a ascensão do capitalismo. Em sua obra 

clássica Religion and the Rise of Capitalism (1926) o autor explorou a relação entre o protestantismo e o 

desenvolvimento econômico nos séculos XVI e XVII. Tawney "lamentou a divisão entre o comércio e a 

moralidade social provocada pela Reforma Protestante, levando a subordinação da doutrina cristã para a busca 

da riqueza material". 
110 Como, por exemplo, o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo. 
111 Para os pentecostais a base teológica é a leitura literal do livro bíblico Atos dos Apóstolos e envolve 

elementos característicos do Batismo de fogo (fenômeno ocorrido com os apóstolos no dia de Pentecostes), 

como a cura, a profecia e a libertação (MACHADO, 2006: p. 09).  
112 Essa classificação é utilizada para definir uma corrente surgida em meados dos anos 1960 e que tem como 

característica principal articular a crença no Espírito Santo com a Teologia da Prosperidade (MACHADO, 

2006: p. 09). 
113 A Constituição Federal de 1824, foi proclamada após a independência do Brasil e marca o Primeiro Império 

que reconhece o pluralismo religioso, inobstante ter mantido o catolicismo como religião oficial do Estado 

Brasileiro. A Constituição brasileira de 1824 estabelecia em seu artigo 5º. “A Religião Catholica Apostolica 

Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do Templo”. 
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em 1911 da Assembleia de Deus. Essas igrejas são marcadas pela doutrina pentecostal e 

representam a primeira onda de evangelização do país (MACHADO, 2006; SILVA, 2009).  

 

 

3.4         O fenômeno religioso brasileiro: da reforma ao neopentecostalismo 

 

As diretrizes da lógica neopentecostal filiam-se a identificação das variáveis que 

constituem a formação grupal e, nesse sentido, da perspectiva macrossocial para o recorte 

particular se configuram multiplicidades de fatores envolvidos no processo da mobilidade 

social evangélica. A percepção dessa mobilidade não é homogênea. A mobilidade religiosa 

aparece com maior intensidade nas periferias urbanas das cidades o que nos conduz a atalho 

conceitual da estrutura das políticas econômicas e sociais do início do século favorecedoras 

dos preceitos neopentecostais da prosperidade. 

WEBER (2006) procura explicar o maior desenvolvimento capitalista nos países de 

confissão protestante no séc. XIX. A tese do teórico tem por um de seus fundamentos a culpa 

católica que inibia a acumulação do capital e a lógica da divisão social do trabalho.  

A acumulação do capital e a divisão social do trabalho são imprescindíveis para o 

desenvolvimento capitalista. O autor ainda promove a defesa de aspectos do protestantismo 

como, por exemplo a poupança e o desejo de melhorar financeiramente, que não são 

amparados pelo catolicismo.  

A discussão da relação entre a relação religião e sociedade alcança a modernidade.  

Na modernidade o indivíduo é entendido como e apenas um ser social com valor enquanto 

força produtiva e consumidora. Ignorou o ser humano como ser de desejos, que ultrapassam 

a racionalidade objetiva. Para Blank (2007) os relatos advindos de filosofias iluministas 

trazem a tentativa de negação à existência de Deus, pois, acreditava-se que a humanidade, 

em seu processo evolutivo, superaria a ignorância pela negação do religioso (BLANK apud 

FERRARI, 2007, p. 37-39).  

A pós-modernidade tenta resgatar o valor do humano. O indivíduo como ser 

complexo tem valorizadas a sua criatividade e suas experiências. A sociedade passa a ser 

composta por valores a partir da destruição de regras, de padrões e costumes. Nesse período, 

ampliou-se o mecanismo do mercado capitalista com fluidez na circulação de mercadorias, 

ofertas, geração e concentração de lucro. 
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O mercado em sua dinâmica econômica necessitava ampliar suas fronteiras, e essa 

ampliação deu-se através do domínio geopolítico pelo mercado do primeiro mundo que 

forçou os países pobres e seus governos a abrirem suas fronteiras e suas legislações. 

Nessa perspectiva, o sistema neoliberal passou a se estruturar através de 

mecanismos de concorrência e protecionismo. A crise estrutural não fica restrita ao âmbito 

econômico, mas chega, também, às relações humanas e culturais. Nesse contexto, pregam-

se a descrença e a banalização dos ideais ético morais norteadores da sociedade e dos valores 

religiosos, além do desprezo pelas instituições e pelo senso de coletividade. Passa-se a 

valorizar a liberdade de escolha e decisão do indivíduo.  

O sistema neoliberal é excludente e produz efeitos nocivos no âmbito político114 e 

social115. O processo afasta os povos da possibilidade de inserção nos benefícios do 

progresso mundial em um mundo, marcado por revoluções e crises116.   

A busca de sentidos para uma sociedade conturbada faz surgir modelos alternativos. 

Novos e alternativos modelos geram modalidades de organizações sociais, valores, atitudes 

humanas em relação a vida material e espiritual.  

A complexidade da transição para pós-modernidade atinge o campo da religião. Na 

religiosidade surgem e circulam diferentes credos e nega-se expressões religiosas. 

Entretanto, as mudanças bruscas promovem um novo olhar prometendo o reencantamento  

para as massas em profunda crise de valores.  

Para Ferrari, é o momento do surgimento das ofertas de sentido à vida humana 

conflituosa, e nesse mundo firmado pela competição e senso do lucro, busca-se englobar 

todos os aspectos da vida humana, tornando mercadorias, inclusive, as crenças religiosas 

(FERRARI, 2007). Numa época onde tudo se pode tornar mercadoria, onde é imperiosa a 

necessidade de apresentar novos produtos, o mercado descobriu esse sentimento religioso e 

fez dele um produto [...] a época pós-moderna, produz nova busca do fenômeno religioso, 

mas também questiona e ridiculariza esse fenômeno. (FERRARI, 2007, p. 40).  

A pós-modernidade usa da religião e de suas expressões na configuração social. O 

neoliberalismo, recém surgido, estimula o consumismo e faz o homem comum perceber-se 

enquanto sujeito, para além dos desejos de bens materiais. O homem no neoliberalismo agora 

tem desejo dos bens simbólicos.  

                                                             
114 No âmbito político com as independências coloniais e o liberalismo republicano 
115 Nos movimentos operários e migrações, por exemplo.  
116  As guerras mundiais, a guerra fria, os esgotamentos dos sistemas tradicionais na economia. 
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Os meios de comunicação, a tecnologia e a técnica passam a trabalhar o imaginário 

humano, através de uma linguagem que instiga desejos de se obter objetos revestidos de 

simbolismo. A exclusão social inerente ao sistema neoliberal aliado à falta de alternativas 

viáveis, conduzem indivíduos comuns a projetar anseios no mundo simbólico.  

É nesse panorama que surgem novas instituições religiosas que resgatam os 

elementos, transitando entre o tradicional e o pós-moderno. Buscando romper com os 

aparatos das instituições religiosas membros insatisfeitos de algumas igrejas procuram 

formar grupos de reação e questionamento reformista. O novo grupo se consolida sob a 

regência de um líder carismático. Comportamentos e exercícios do poder são reformados. O 

cristianismo enfrenta nova fragmentação que, no entender de Ferrari,  

[...] o surgimento dos grupos de cristãos ‘pentecostais’ com forte tendência 

expansionista através da multiplicação de seitas, que, ao se institucionalizarem, 

tornaram-se Igrejas. Esse pentecostalismo trazia como característica, o conforto 

espiritual e a promessa de solução para os mais variados males (FERRARI, 2007, 

p. 26).  

O movimento pentecostal passou por mudanças, originando novas denominações 

com compreensões teológicas e organizações diferentes. As novas instituições se enquadram 

no modelo de vida da sociedade capitalista, dirigindo seu discurso aos grupos desejosos por 

ascensão social e em busca de novos símbolos.  

O neopentecostalismo, de acordo com Ferrari (2007) faz oposição ferrenha aos 

cultos e tradições afrodescendentes, indígenas e católicas; usa intensamente a mídia; 

organizasse na linha empresarial (lucro, dinheiro); faz militância político partidária; utiliza 

técnicas de marketing; tem forte crença no poder da palavra e também da mente humana; 

possui uma postura ritualística agressiva, incutindo uma ‘guerra santa ou espiritual’; 

flexibiliza os comportamentos, usos e costumes; enfatiza a Teologia da Prosperidade; e 

possui forte liderança centralizada (FERRARI, 2007, p. 86-87).  

As igrejas neopentecostais, mais livres no campo teológico, reformularam o modo 

de se apresentarem a sociedade, apoiando-se no movimento da teologia da prosperidade. 

Passam a utilizar linguagem popular, o uso funcional da bíblia e a formação de novas 

denominações. Realizaram uma multiplicidade de rituais e dão novo significado aos 

elementos religiosos fazendo inovações.  

No Brasil, os efeitos da Reforma Protestante, e as transformações trazidas pelos pós 

modernidade até hoje são perceptíveis. Religião oficial nos primeiros séculos e amplamente 

hegemônica até meados do séc. XX, os catolicismos mantêm o predomínio da fé entre os 
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brasileiros, e atualmente os católicos correspondem a 70% da população brasileira, mas nas 

últimas décadas a Igreja Católica enfrenta o grande desafio de se adaptar as mudanças do 

mundo moderno, e com isso está abrindo espaço para o neopentecostalismo que disputa fiéis 

para constituir demanda para o seu mercado cada dia mais rentável. Segundo Neri 

[...] o mercado de bens e serviços religiosos no Brasil. “A ideia é que enquanto o 

protestantismo tradicional liberou o cidadão comum da culpa de acumulação de 

capital privado, as novas seitas pentecostais liberaram a acumulação privada de 

capital através da Igreja”. (NERI, 2005, p. 59).  

Após a independência do país, a separação entre Igreja e Estado contribuiu para o 

processo de secularização e para redução da hegemonia do catolicismo. Esses 

acontecimentos propiciaram a gradual penetração do protestantismo no Brasil, 

particularmente por meio de missões norte-americanas, e também da atuação de imigrantes 

europeus, criando condições para o estabelecimento de um mercado religioso livre.  

Com as missões provenientes dos Estados Unidos, chegam ao país, no século XIX, 

as primeiras Igrejas filiadas ao protestantismo histórico, entre elas, a Igreja Presbiteriana do 

Brasil, as Igrejas Batista e Metodista, além da Luterana que aporta no Brasil com a vinda 

dos imigrantes alemães. No início do séc. XX, ocorre o que Freston apud Pinei (2003) 

designa como primeira onda da criação institucional de denominações pentecostais, com a 

instalação da Congregação Cristã no Brasil em 1910, e logo na década seguinte com a 

instalação da Assembleia de Deus. 

A partir dos anos 50 dá-se a segunda onda de expansão do pentecostalismo, com o 

surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja da Nova Vida e Brasil para 

Cristo. Em 1970, com a emergência do movimento neopentecostal, têm-se a nova onda, 

representada pela Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Deus é Amor, Renascer em 

Cristo, dentre outras (PINEZI; ROMANELLI, 2003, p. 66).  

Segundo Monteiro, o crescimento117 do movimento neopentecostal dimensionado 

pelo Censo Institucional Evangélico, é indicativo da situação no país. O Censo constatou 

que, a partir de 1989 a cada dia surgia uma nova Igreja no país. Para alguns autores, o 

neopentecostalismo seria uma espécie de “membros desviantes” das Igrejas da Reforma, e 

                                                             
117 Dados do Censo Demográfico 2010, mostram que a população evangélica no Brasil passou de 15,4% da 

população brasileira para 22,2%, o que dá um crescimento de 6,8 pontos percentuais nos últimos dez anos, e 

atualmente representa 42,3 milhões de pessoas sendo está a segunda religião com o maior número de adeptos 

no país. 
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para outros, em geral protestantes, eles nem deveriam ser considerados protestantes ainda 

que as molduras teológicas dos pentecostais sejam protestantes (MONTEIRO, 1995, p. 1-9).  

Segundo Néri (2005) as novas crenças emergentes no Brasil estariam prosperando 

numa fase de descrença da população quanto à possibilidade individual de ascensão social e 

profissional. Da mesma forma que no séc. XVI, os protestantes tradicionais buscaram 

ascensão e alavancaram a expansão do capitalismo, na década de 1980, os neopentecostais 

buscaram nas suas Igrejas, chances de emergência social.  

Nos anos 80 o Brasil passa por um momento de estagnação econômica: a “década 

perdida”. O período que foi marcado por uma dívida externa excessiva, forte volatilidade, 

crescimento da economia informal, desabastecimento dos mercados provocado pelo 

congelamento dos preços, o que gerou desmoronamento na qualidade de vida da população 

e consequentemente aumento do desemprego e problemas como violência e favelização. 

(PIERUCCI apud MARIANO, 1988, p. 29). 

O crescimento das igrejas de denominações pentecostais ocorre, assim, em meio a 

uma sociedade marcada pela desigualdade social, em que a população pobre enfrenta 

problemas o desemprego, a falta de segurança, a dificuldade de acesso a serviços de saúde e 

à educação (MARIANO,1988, p. 39). É nesse quadro de descrença social que a adesão às 

denominações neopentecostais pode ser, explicada, pelas soluções imediatas para problemas 

financeiros e também de modalidade. Prega-se a relação direta com Deus.  

Com a crise vivida no país nos anos 80, as igrejas neopentecostais emergiram nas 

periferias e passaram a assumir a função do Estado, ofertando serviços de proteção social, 

assim como promessas de emprego e ascensão social para seus fiéis. Segundo PIERUCCI & 

PRANDI apud MARIANO (1998) os crentes buscam lideranças em instituições religiosas 

que os ajudem a organizar a própria vida, pois são incapazes de fazê-lo por conta própria. A 

receptividade da mensagem neopentecostal nas classes sociais desfavorecidas, deriva de sua 

adaptação “às demandas por resultados concretos condicionados pelas condições de vida na 

pobreza e na marginalidade” (MARIANO, 1998, p. 16).  

O neopentecostalismo e a teologia da prosperidade fazem a reformulação da visão 

de Deus, religião e mundo. Passa-se a compreender que Deus fez as coisas para o ser humano 

usufruí-las com abundância (FERRARI, 2007, p. 141) e rompe com o isolamento social e 

assim, as Igrejas passam a responder às expectativas de camadas menos favorecidas que 

desejam inserção na sociedade do capital e do consumo (FERRARI, 2007, p. 141) 
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Para FERRARI (2007, p. 142) “[...] a sistematização da teologia da prosperidade 

tem base sincrética e se caracteriza pela simbiose do elemento religioso com essa 

mentalidade economicista, permeada em técnicas psicológicas e filosofias de vida”. 

O fundamento da teoria da prosperidade vincula a satisfação dos desejos no 

consumo de bens simbólicos e o experimento da sensação dos prazeres, ou seja, o espírito 

da sociedade de consumo e da ideologia do sistema econômico e político do mercado 

neoliberal globalizado (FERRARI, 2007, p. 150) 

Nesse panorama, as Igrejas neopentecostais emergiram com um novo padrão 

pentecostal inserido na pós-modernidade em sintonia com a “... identidade narcisista da 

classe média que se define mais pelo consumo e profissão do que por normas de conduta” 

(TOURAINE apud FERRARI, 2007, p.100).  

As igrejas neopentecostais passam a organizar suas práticas e discursos, e a 

oferecem bens e serviços a crentes, antes de tudo, carentes de bens materiais e, sobretudo, 

de soluções simbólicas para os inúmeros problemas que enfrentam no dia-a-dia. Formadas 

especialmente por fiéis das camadas populares, o que não exclui segmentos das camadas 

médias e constituem um fenômeno religioso e mercadológico, em razão de seu crescimento 

acelerado, em número de templos e adeptos, e de sua doutrina voltada à solução dos 

problemas do presente imediato através da venda de bens e serviços religiosos.  

Nesse prisma, não se pode deixar de apontar a Igreja Universal do Reino de Deus 

enquanto ícone do neopentecostalismo brasileiro e “consolo” para as massas populares. 

Baseada na Teologia da Prosperidade, entra em sintonia com o “novo fluxo globalizante da 

economia e política via renovação do capitalismo pelo mercado neoliberal” (FERRARI, 

2007, p. 83). Surgida na periferia carioca, ela está fortemente sintonizada com a pós-

modernidade e a com a atual fase de constante mutação social.  

Nesse cenário de proliferação118 das entidades neopentecostais, encontram-se 

também os receptores dessa nova pregação pentecostal. São os consumidores de bens 

simbólicos ofertados, desejosos de ascensão social, de superação das dificuldades 

econômicas e crises da vida. Vejamos:  

                                                             
118 A projeção feita para 2022 com base nos censos do IBGE e considerando que a população continue 

crescendo na mesma proporção atual, projeta-se uma porcentagem de cerca de 51,4% da população evangélica 

em 2022, ou seja, aproximadamente 106 milhões de evangélicos para uma população de 207,1 milhões. A 

confiabilidade dessa projeção é 95%. Se por um acaso ocorrer um erro em 2 pontos percentuais para mais ou 

para menos, chegaria-se a 48% ou a 52% de evangélicos. 
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Na esfera da política, nos anos 50 o protestantismo é favorável à democracia. Nas 

palavras de Wilhelm (1967) o protestantismo ajuda a transição para uma sociedade 

democrática. Já nos anos 60 e 70 o protestantismo é baluarte da ditadura e protestantes 

rompidos com suas igrejas integram esse quadro. De um lado a igreja católica se 

transformava em defensora da democracia e, as protestantes, em baluartes do regime.  

Segundo Alves no título de uma obra do período, a associação já não era protestantismo e 

democracia, mas protestantismo e repressão. (ALVES, 2002, p. 73).  

Segundo Freston, o Brasil dos anos 70 passava por transformações importantes 

momento em que o pentecostalismo encontra ambiente propício para adaptar-se às mudanças 

promovidas pela ditadura brasileira. Para Freston [...] o aprofundamento da industrialização 

e o inchamento urbano oriundo da migração da mão de obra do campo aliado à estrutura 

moderna de comunicação de massa e a estagnação econômica dos anos oitenta. ,  

(FRESTON, 1994, p. 131).  Nesse período, no campo religioso aparecem novos 

fundamentalismos que abrem espaços para sincretismos religiosos. O mundo capitalista 

globalizado a religião circula mais amplamente e são apropriadas ere apropriadas de 

diferentes maneiras com o acesso as novas tecnologias. 

Nos anos 80 com a queda do regime ditatorial (1985) o papel das igrejas tem realce 

tratando as católicas como importantes no processo de democratização (1990) e as 

protestantes como baluartes dos regimes de partido único (ALVES,  2002, p. 78). O fim da 

Guerra Fria nos anos 80 também produziu mudanças de formas e conteúdo das utopias 

(FRESTON, 1994, p. 131). 

Em 1990 com a consolidação democrática as igrejas oferecem um espaço social 

livre, uma experiência de solidariedade e uma nova identidade pessoal, além da participação 

responsável numa com unidade e, para alguns, o desenvolvimento de dons de liderança. 

Segundo Freston, os anos 90 evidenciaram as crises e paradigmas que atingiram tanto as 

instituições políticas, quanto as religiosas (FRESTON, 1994, p. 132).  

Para Smith (1994) o protestantismo poderia ser uma força positiva para a 

democracia do que as comunidades de base, porque cria espaços abertos, ensina padrões 

éticos universalistas e a responsabilidade individual. E avalia governantes por um critério 

divino que mina o caudilhismo119.   

                                                             
119 Assim como na chamada República dos Oligarcas (1894-1930), no Brasil, tinha-se a figura do “coronel”, 

isto é, a autoridade política local de perfil autoritário e paternalista, em outros países da América Latina, desde 

as primeiras décadas do século XIX até o início do século XX, prevaleceu a figura do “caudilho”. A diferença 

em relação à realidade brasileira foi a de que o caudilho apareceu no contexto dos processos de independência 
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As estruturas eclesiásticas incentivam a participação de leigos e mulheres. O 

protestantismo rompe com o padrão religioso unificado do corporativismo monista.120  E, 

apesar das críticas, no sentido de que o pentecostalismo reproduz as relações clientelistas da 

cultura monista, e apesar dos meus próprios trabalhos nos quais demonstro as tendências 

comparatistas pentecostais (Freston, 1994,  p. 156), não é mais uma organização monolítica 

que faz o jogo corporativista, mas uma série de organizações competitivas. 

 

 

3.5    A inserção e o fenômeno do neopentecostalismo: uma perspectiva  

 

A observação dos fatos sociais concernentes à mobilidade religiosa interessou à 

pesquisa científica na última década. Os discursos valorativos de outrora121 foram 

reestruturados pela dinâmica neopentecostal.   

A hegemonia católica que antes favorecia o conformismo social reafirmava os 

desígnios da igreja na qual a reciprocidade e a vida comunitária eram os sustentáculos da 

lógica social. O banimento da igreja simbolizava a execução social do sujeito, pois a igreja 

é a única mediadora no processo da condenação espiritual. No entender de DEMO (1994):  

                                                             
das nações latino-americanas, que, em sua maioria, ao contrário do Brasil, não assumiram o caráter de império. 

No Brasil, a figura do “coronel” esteve associada ao advento da República a partir de 1889. Dessa forma, após 

as guerras por independência, como as empreendidas por Simon Bolívar e outros líderes latino-americanos, o 

caudilhismo apareceu como um modelo político que sucedeu a antiga administração colonial. Com os sucessos 

dessas guerras, muitos militares passaram, posteriormente, a assumir a estrutura político-administrativa das 

regiões libertadas, já que, nesse contexto, as recém-criadas nações latino-americanas não tinham ainda 

amadurecimento político para suportar os regimes democráticos representativos. Entre esses líderes, figuraram 

personalidades como Martin Miguel de Guemes, militar que atuou como caudilho na Argentina, Ramon 

Castilla, do Peru, Carlos Antonio Lopez, do Paraguai, e Antonio Guzmán Blanco, da Venezuela. Outro fator 

que contribuiu para a propagação do caudilhismo, além do vácuo político após as guerras, foi o declínio da 

economia. A demanda por reorganização da estrutura econômica na América Latina favoreceu também a figura 

do caudilho, haja vista que ele conseguia exercer um forte controle regional e estabelecer diretrizes para a 

produção econômica entre aqueles que estavam a ele submetidos. 
120 Diz-se de toda a doutrina que apenas admite um só princípio, onde outras admitem dois ou mais. O uno 

enquanto aquilo que é contrário ao plúribo. Termo criado por Pitágoras e utilizado por Platão, vai ser retomado 

por Giordano Bruno, sendo entendido então como os elementos físicos ou psíquicos simples que compõem o 

universo. No plano teológico, a doutrina segundo a qual apenas existe um único Deus ou um único ser supremo. 

O mesmo que monoteísmo, diferindo do dualismo (caso do maniqueísmo) e do pluralismo (caso do politeísmo). 

Em termos gerais, toda a doutrina que acentua um só princípio ou um só interesse. É o caso do modelo de 

Espinosa, para quem Deus e a Natureza são um só. Tanto é monista esta perspectiva espinosista, para quem só 

é real o ser individual, como aqueles idealismos que consideram que todas as coisas só são compreendidas pelo 

Absoluto. A perspectiva existencialista e pluralista, marcada pelo relativismo, considera que todas as coisas 

têm, ao mesmo tempo, propriedades físicas e mentais. Admitem, assim, uma espécie de ideal-realismo ou de 

materialismo transcendental, onde o transcendente é sempre um mero transcendente situado. 
121  Discursos que retratavam a hegemonia da filiação católica.  
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Pobreza não pode ser definida apenas como carência. Se assim fosse, não teria 

causas sociais. Talvez uma definição razoável seja aquela que a entende como 

expressão do acesso às vantagens sociais, denotando com isso que faz parte 

dialética da sociedade, que se divide entre aqueles que concentram privilégios, e 

aqueles que trabalham para sustentar os privilégios dos outros. Ser pobre não é 

apenas não ter, mas ser coibido de ter. Pobreza é, em sua essência, repressão, ou 

resultado da discriminação sobre o terreno das vantagens. (DEMO, 1994, p. 13) 

A transcendência religiosa na qual a vida terrena é um instrumento da ascensão 

espiritual, é subvertida pelas igrejas neopentecostais122. A ascensão social é tangível e 

economicamente viável pela prática da teoria da prosperidade (HOUTART, 2010, p. 47). 

Segundo Houtart a contribuição das religiões está vinculada à redescoberta da noção 

de símbolo. Não se trata de símbolo no sentido da debilitação do princípio da realidade, mas 

de um código, pela mediação do mito, do conto, da parábola, da metáfora, do rito, um código 

performativo como dizem os linguistas, que convida a práxis (HOUTART, 2010, p. 51). 

A linguagem religiosa só pode ser simbólica. Numa cultura em que se impõe cada 

vez mais o símbolo lógico matemático a serviço de um progresso mercantilizado, perdeu-se 

grande parte do símbolo como linguagem existencial 

[...]. A riqueza de sentidos pode ser destruída por interpretações reducionistas que 

tendem a ser impostas pelas tradições ou por instituições religiosas que identificam 

o conteúdo com a expressão, o significado com o significante. (HOUTART, 2003, 

p. 43-44) 

A ideia da salvação em detrimento do corpo passou a ser negada pelos 

neopentecostais. As necessidades materiais não confrontam mais o espiritual.  A pedagogia 

do medo é desconstruída e o pai, agora, está presente para atender aos filhos. A relação 

custo/benefício, na medida em que o fiel faz a sua parte determina a contrapartida.  

A realidade religiosa é resignificada e uma relação de pertencimento, de integração 

e reciprocidade se constituem como simbologia associativa. Os estímulos espirituais e 

materiais são norteadores de fundamentação litúrgica processada nos ritos e essa sincronia 

discursiva reconforta os anseios dos grupos sociais afiliados à denominação. O 

relacionamento entre membros é uma relação de cliente, ou seja, todos são tratados como 

essenciais e com a percepção de si mesmo como sujeito social.  

                                                             
122 As denominações neopentecostais prometem aos fiéis uma integração social plena, em que todas as 

demandas são incorporadas ao discurso. A leitura apocalíptica da realidade é superada e adquire consistência 

substancial na simbologia religiosa.  
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A interação reflete a conduta pessoal do indivíduo que, antes alijado e segregado 

em seus valores e convicções agora não é culpabilidade e isso o isenta da condição de 

subserviência (CAMPOS, 1997, P. 238).  As aspirações dos fiéis são compartilhadas com 

membros da igreja mesclando-se com uma rede socializada construída no interior da igreja. 

Segundo Campos, a transformação de templos em espaços terapêuticos pressupõe a 

existência de uma demanda. Para o autor 

Para eles afluem pessoas que já chegam com um diagnóstico intuitivamente 

formulado, a partir de etiologias sem prontas no imaginário social (...). Não se 

trata, pois, de uma teologia alienadora, no sentido tradicional e marxista do termo. 

Ela fala aos seus ouvintes coisas concretas e não foge de temas como a doença, o 

insucesso e a fraqueza, como fazem algumas outras religiões. Diz o que eles 

querem ouvir e lhes “vende” a promessa de uma benção, que se houver, é crédito 

para a igreja e, se nada acontecer, é porque não houve fé suficiente para alavancá-

la, por parte do aflito. (CAMPOS, 1997, p. 241) 

 

Para Mendonça as religiões tradicionais perderam espaço para os pós modernistas, 

pelo fato de as tradicionais insistirem na ética da salvação, e as pós-modernas pregarem e 

agirem firmadas nas contingências das necessidades imediatas” (MENDONÇA (2006, p. 

91).  O mesmo autor afirma que [...] o protestantismo seria movimento liderado pelas igrejas 

originadas da reforma ou que, embora surgido posteriormente, guardam os princípios gerais 

do movimento. (MENDONÇA, 2006, p. 91)   

Não menos importante, o protestantismo de imigração representado pelo ramo 

luterano da Reforma se estabelece no Brasil com a chegada da família real a partir da 

Constituição de 1824. A abertura dos portos às nações amigas propiciadas pela família real, 

deram margem a maior importação e exportação de produtos, e também a liberdade religiosa.  

No entender de Mendonça foram os fatos históricos que colaboraram de maneira 

significativa para a inserção e difusão do protestantismo de imigração. Assim, 

progressivamente, foi sendo reduzida a hegemonia católica e os protestantes conquistando 

seu lugar no espaço social brasileiro (MENDONÇA, 1984). 

O protestantismo norte-americano de missão com sua empresa educacional e 

religiosa abrem caminho para o seu expansionismo político e econômico. No Brasil o 

sucesso nas questões políticas econômicas, de influência norte-americana não pôde deixar 

de ser sentida. “Tanto os imigrantes quanto os brasileiros que iam aderindo, espalharam-se 

bastante pelo território nacional embora nunca chegassem a ser uma parcela significativa da 

sociedade”. (MENDONÇA, 1984). 
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Na sociedade complexa, globalizada e permeada pela tecnologia e pelas relações 

econômicas, enquanto manifestação do sagrado, se faz presente e ativa, cimentando relações 

sociais políticas, políticas e culturais. 

O fator religioso ganha dimensão universal e tal avivamento não é um fato isolado, 

mas acompanha as mudanças vigentes, na sociedade complexa onde, as promessas de 

salvação numa dimensão espiritual, cedem lugar à riqueza, ao bem-estar social e à promoção 

a um status superior.  

Vem de Weber (2006), a afirmação de que as ideias religiosas têm influências sobre 

o desenvolvimento do espírito social e econômico. Weber aborda a relação entre espírito do 

moderno capitalismo ocidental e a ética racional do protestantismo ascético. Sua análise 

principal é que as doutrinas da fé calvinista (especialmente a doutrina da predestinação) 

foram agentes essenciais na formação e no fortalecimento do moderno espírito capitalista. 

Na visão de Mariano (2005) o protestantismo é um termo carregado dessentidos 

vinculados à modernidade. O neopentecostalismo está ligado às coisas materiais, possui um 

evangelismo de fazer prosélitos e anseia possuir poder político-econômico e social. Segundo 

Bourdieu “[...] nem o pensamento nem a atividade religiosa encontram-se igualmente 

distribuídos entre massa de fiéis. Conforme os homens, os meios, as circunstâncias tanto as 

crenças como os ritos são percebidos de maneiras diferentes” (BOURDIEU, 2005, p.41). 

O “neo” pode ser considerado um demarcado simbólico que distingue diferente 

características socioeconômicas das camadas pentecostais médias e pobres dos centros 

urbanos, onde as pessoas adeptas desse neopentecostalismo, encontram estímulos ou 

motivação para uma iniciativa própria, conseguir autonomia financeira e ascensão social. O 

“cristão deve estar por cabeça e não por cauda” (ALMEIDA, 2006, p.120).  

 

 

3.6         O mercado, a religião e a salvação para as coisas terrenas 

 

A contemporaneidade está permeada pelos recursos que as sociedades modernas 

colocaram à disposição da humanidade. Na busca pelo progresso e na crença do poder do 

desenvolvimento da técnica, formou-se a globalização de um novo capitalismo regido pelo 

mercado com seus mecanismos de concorrência.  
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O campo religioso não fica imune à complexidade dessa tradição, pois, as 

instituições religiosas são as responsáveis por inserir na sociedade os bens simbólicos que 

preenchem o vazio do sentido da vida atual e frustrações trazidas pela modernidade.  

Nessa perspectiva, o debate de Weber sobre ética religiosa e economia, pode ser 

ampliado pela reflexão sobre um objeto importante: o mercado de bens e serviços religiosos. 

Na sociedade de consumo, o espírito capitalista, a ideologia neoliberal e a crise do sentido 

da vida são valores que norteiam a sociedade.  

A busca frequente por capital e mais consumo é uma corrida sem fim. O resto que 

compõem a vida humana, nem sempre é valorizado ou enxergado. O que fica de fora é o 

sentido da vida. Foi justamente nesse cenário atual de ganho de relevo de questões sociais 

vitais, como para onde vamos e de onde viemos, que houve um aumento da predisposição 

religiosa da população, principalmente ao protestantismo (NERI, 2005, p. 98).  

As crenças protestantes estão prosperando numa fase de descrença da sociedade 

quanto à possibilidade individual de ascensão social e profissional. O declínio da 

secularização e o retorno da dimensão espiritual, possibilitaram que as entidades religiosas 

acolhessem a massa de descrentes para engrossar as fileiras das Igrejas neopentecostais 

ofertando serviços e redes de proteção social.  

As entidades religiosas perceberam que o ser humano não tem em si apenas 

necessidades quantificáveis, só desejos de bens materiais. Possui também desejos e 

necessidades de bens simbólicos. A emergência do religioso, que é capaz de expandir a visão 

de mundo através de uma linguagem que vai além das fronteiras do material, chegando ao 

sentido simbólico. Os bens simbólicos tornam-se desejados e busca-se adquiri-los pelas 

qualidades que lhe foram simbolicamente inseridas, isto é, a de serem capazes de preencher 

o vazio existencial criado por desejos insatisfeitos.   

O mercado enquanto passou a ter uma dimensão teológica e adquiriu um estatuto 

de substância religiosa. É mais que uma linguagem metafórica. Estamos diante da 

sacralização de um poder maior, o deus-mercado. Não obstante a economia moderna se 

apresente como secularizada e ateia, ela é profundamente religiosa e fundada em mitos e 

idolatrias (VALLE apud FERRARI, 2007, p.39).  

Esse mercado de bens simbólicos envolve questões referentes ao pluralismo 

religioso, à ampliação das fronteiras do campo religioso e das formas de inserção social das 

denominações pentecostais com a transformação de Igrejas em empresas lucrativas. Para 
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Engama (2008, p.1) [...] no epicentro das investigações das ciências sociais sobre religião no 

Brasil, se consolidou um mercado religioso altamente competitivo” 

Berger apud Guerra (1994) as instituições religiosas tornaram-se agências de 

mercado e as tradições religiosas tornaram-se bens de consumo. Surgiu uma concorrência 

em termos de espaço interno do campo religioso e as instituições religiosas passam a 

enfrentar a competição livre entre si, e também com outras agências não religiosas que 

passaram a produzir explicações para as mazelas do mundo sem o poder de uma tradição 

cultural ou de autoridade inquestionável.  

Guerra (1994) revela que outra formulação teórica da abordagem da religião em 

termos de mercado é conhecida na sociologia como o paradigma do mercado religioso. Esse 

modelo foi elaborado pelos sociólogos norte-americanos Finque e Star123.  

Para Finque e Star, a lógica mercadológica sob a qual a esfera da religião opera é 

que produz um aumento da importância de necessidades e desejos das pessoas. Além disso, 

cabem as organizações religiosas uma maior flexibilidade em termos de mudanças de seus 

produtos no sentido de adequá-los a satisfação dos fiéis consumidores.  

Iannaccone apud Guerra (1994, p.114) defende que “a participação religiosa é mais 

alta onde um número proporcionalmente maior de empresas religiosas compete”. Para 

Iannaccone existe uma relação inversa entre compromisso religioso e monopólio, ou seja, 

em campos religiosos onde vigora o pluralismo religioso, o nível de participação religiosa 

da população é mais alto.  

O autor diz que numa situação de monopólio, uma única religião não é capaz de 

atender satisfatoriamente a heterogeneidade dos interesses e preferências dos grupos sociais. 

Vemos em Guerra (1994) que as definições de Berger, Finke & Stark e Iannaconne sobre a 

formação de um mercado no campo religioso são complementares, pois, para esses autores, 

onde há pluralismo religioso, as entidades religiosas se veem compelidas a disputar fiéis, e 

assim, buscam atrair seguidores diversificando na oferta de produtos e serviços religiosos.  

No que se refere ao mercado religioso no Brasil, percebe-se o interesse de diversos 

autores sobre a temática e que têm escrito a respeito das transformações da esfera religiosa 

em mercado religioso. 

                                                             
123 Roger Finke e Rodney Stark são os autores de The Churching of América  de 1776-1990: Winners and 

losers in our religious economy, importante obra sobre pluralismo religioso e conseqüente concorrência 

religiosa norteamericana. 
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Para Prandi apud Guerra (1994), analisando-se a transformação da religião em um 

item para consumo, é preciso pensar o fenômeno do pluralismo religioso sob a ótica da lógica 

mercadológica. Essa associação de situação de mercado com o pluralismo religioso, se 

manifesta pela diminuição do peso da tradição sobre a escolha religiosa da sociedade.  Prandi 

apud Guerra (1994) afirma que 

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 do seu proveito 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 dessa forma para a do consumo, onde se vê agora obrigada a seguir 

as regras do mercado (PRANDI apud GUERRA, 1994, p.2).  

Mariano (1998; 2003), Oro (2002) e Campos (1999), buscam definições para esse 

mercado religioso formado pelas Igrejas neopentecostais.  

Para esses autores o mercado religioso que se formou no Brasil no final do século 

XX, é originário de organizações religiosas, sobretudo de grupos neopentecostais, e 

concordam com outros autores ao afirmarem que é do pluralismo religioso que deriva a 

concorrência religiosa. Eles concluem que a partir de uma leitura distorcida do evangelho, 

da divisão do trabalho social religioso e administrativo, surgiu o mercado religioso que nada 

mais é do que uma mercantilização do sagrado.  

Para Mariano (2003) foi a separação Estado-Igreja, que ocorreu no Brasil com o 

advento do Regime Republicano e a moderna secularização do Estado, que acarretou na 

ampla liberdade religiosa, formação e expansão do pluralismo religioso, e no acirramento da 

concorrência religiosa.  

A separação foi instaurada pelos Estados liberais, com a finalidade de neutralizar a 

influência da religião no Estado e restringir a religião à vida privada. No entanto, a concessão 

da liberdade religiosa rompendo definitivamente com o monopólio católico, abriu espaço 

para que outros grupos religiosos pudessem ingressar e se formar no país. No pluralismo, as  

instituições religiosas, para sobreviver são compelidas a concorrer e disputar mercado.   

Segundo Mariano “[...] a separação teria contribuído para a diversificação 

institucional do campo religioso ao pôr fim ao monopólio religioso, às perseguições 

religiosas e aos privilégios legais da religião dominante e, ao mesmo tempo, ao conceder a 

assegurar ampla liberdade religiosa aos indivíduos e aos demais agentes e grupos religiosos” 

(MARIANO, 2003, p. 112). 
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Para Mariano, [...] da separação resultam a desmonopolização religiosa, a liberdade 

e o pluralismo religioso. Da liberdade e do pluralismo religioso derivam o recrudescimento 

da concorrência religiosa, a dilatação do ativismo militante dos agentes religiosos, o 

crescimento da oferta de novos produtos e serviços religiosos. (MARIANO, 2003, p. 113).  

Mariano (2003) diz que para atrair novos adeptos e conquistar novos nichos de 

mercado, as Igrejas especializaram-se na oferta de produtos e serviços adaptados aos 

interesses e preferência específicos de determinados estratos sociais.  

O contexto pluralista, por conta do “[...] estímulo à competição e diversificação da 

oferta de produtos e serviços religiosos”, aumenta a probabilidade de que os interesses 

materiais e ideais dos grupos sociais sejam atendidos (MARIANO, 2003, p.115).  

O pluralismo do campo religioso, juntamente com o ethos do consumo, são os 

elementos fundamentais para entender como a lógica mercadológica determina a dinâmica 

de transformações dos modelos de religiosidade.  

Oro (2002) afirma que o mercado religioso instituído pelas Igrejas, principalmente 

de liderança neopentecostal, é baseado na prestação de serviços religiosos mediante 

pagamento e utilização da mídia para divulgação dos seus produtos. Segundo Oro (2002), o 

que existe é uma mercantilização do sagrado e a adoção de mecanismos diversos para 

obtenção de recursos que chegam a ser semelhantes às práticas estelionatárias. Para o autor, 

as práticas mercantilistas adotadas pelas Igrejas neopentecostais, assim como a dimensão 

desse mercado, preconizam a intervenção estatal em defesa do consumidor religioso.  

A expansão do mercado religioso causa perplexidade pela voracidade com que 

pressiona os fiéis a ofertarem em troca de produtos e serviços, e estarrece porque as Igrejas 

buscam por meios heterodoxos, lucro e enriquecimento.  

Oro (2002) expõe que há um problema legal neste mercado religioso, pois por 

definição e conforme a lei, as instituições religiosas não possuem fins lucrativos124, razão 

pela qual são isentas pela Constituição Federal do pagamento de impostos, o que causa 

polêmica por questões éticas dos métodos, práticas e objetivos monetários das Igrejas. A 

igreja é também uma empresa econômica que  

[...] só pode funcionar como funciona porque não é verdadeiramente uma empresa, 

porque se nega como empresa (...) A verdade econômica, isto é, o preço, deve ser 

escondida, eufemizada, ativa ou passivamente, ou deixada vaga (...) se apoia no 

                                                             
124 A Constituição Federal isenta as Igrejas do pagamento de impostos. Elas pagam apenas taxas municipais, 

tais como licença para construção, alvará de funcionamento, taxa de serviço, iluminação pública e publicidade 

(MARIANO, 1998, p. 9). 
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tabu da explicitação. Por isso os bispos riem quando ouvem falar que a Igreja é 

uma empresa; e o sacristão e padres, assalariados; preferem falar em apostolado, 

fiéis, serviço sagrado e nunca em marketing, clientela e trabalho 

Campos (1999), desenvolveu pesquisa utilizando conceitos, entre os quais, a 

sociologia, a antropologia, a psicologia, a teologia e a economia, são capazes de responder 

a questões referentes à formação do mercado religioso de bens simbólicos no Brasil, em 

especial, o formado pela Igreja Universal do Reino de Deus.   

Segundo Campos (1999) o movimento iurdiano125 utiliza-se do imaginário social e 

de estratégias de marketing para mercantilizar o sagrado. O pesquisador afirma que existe 

um risco em transformar o conceito de campo religioso em mercado religioso, porque as 

pessoas que frequentam as Igrejas estão em busca da satisfação de necessidades, mas 

também em busca de comunidade.  

Ainda para Campos (1999) as relações entre comprador e vendedor são incapazes 

de gerar “nexos comunitários”, e, desta forma, o que existe na verdade é uma “marketização 

do sagrado”, pois, o marketing enquanto teoria e prática é apropriado para explicar, pelo 

menos parcialmente, as práticas e o discurso da Igreja Universal, e seus efeitos sobre o 

comportamento social (CAMPOS, 1999, p. 361).  

Mônica Barros apud Mariano (1998) diverge da abordagem de Campos (1999) 

sobre a validação da expressão mercado religioso, pois, para a autora, o problema da 

perspectiva de investigar as representações dos fiéis é que não se pode realçar, 

unilateralmente, a motivação deles para consumir bens de salvação.  

Não se pode desconsiderar as ambições econômicas e o interesse dos representantes 

das Igrejas. Nem tampouco pensar as entidades religiosas como tendentes a moldar a visão 

de mundo para atender aos interesses particulares e fazer com que os fiéis acreditem que é 

dentro da comunidade que encontrarão a salvação, materializada em mercadorias.  

Galbraith desenvolveu duas ideias com as quais buscou-se apoiar neste ponto para 

melhor compreender como as Igrejas neopentecostais moldam a preferência do consumidor 

a fim de persuadi-lo na aquisição de bens simbólicos no mercado religioso. Galbraith (1908) 

afirma que a necessidade de controlar o comportamento do consumidor é um requisito do 

planejamento industrial, e que tem como propósito manter a segurança da estrutura da 

indústria, assim como permitir uma busca planejada por outros objetivos (GALBRAITH, 

1908, p. 25).  

                                                             
125 Expressão utilizada para se referir ao movimento formado pela Igreja Universal do Reino de Deus. 
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Esse controle da demanda envolve a organização de vendas e comercialização de 

produtos, assim como uma vasta rede de comunicação, treinamentos e outros serviços, para 

vender as mercadorias, ou melhor, controlar aqueles que as consomem, pois, a finalidade do 

controle da demanda é garantir que o público compre o que é produzido. Para Galbraith:  

[...] os indivíduos não estão sujeitos somente às necessidades físicas; eles estão 

sujeitos àquilo que é influência da mente. Quando uma pessoa tem uma 

necessidade física, não se pode convencê-la a adquirir um produto que não seja 

aquele que satisfaz a sua necessidade, no entanto, podem-se manobrar os desejos 

do consumidor, utilizando-se de mecanismos de publicidade para associar 

qualidades específicas ao produto, fazendo com que o consumidor encontre nesse 

produto a sua utilidade (GALBRITH, 1908, p. 137).  

A persuasão deve ser capaz de prender a atenção do consumidor, exigindo dele o 

“ato de imaginar” porque uma coisa possa ser tão importante, dentre outras mercadorias 

disponíveis em abundância.  

Para transformar um objeto em um produto útil e inovador é preciso inseri-lo em 

uma expectativa que faça sentido para os compradores. Para atender as necessidades dos 

fiéis, as entidades religiosas têm que se esforçar, no sentido de tornar o produto religioso 

oferecido mais eficiente, em termos de eficácia simbólica (GALBRITH, 1908, p. 149).  

As igrejas neopentecostais moldam seu discurso dentro de uma segmentação de 

mercado, ofertando produtos distintos para consumidores diferenciados, despertando neles 

a necessidade de consumo desses produtos, criando o que Sahlins (2003) considera como 

“sinapses simbólicas”, ou seja, a produção de objetos para sujeitos apropriados, assim como 

de sujeitos para objetos apropriados (SAHLINS, 2003, p. 214). Segundo Sahlins  

“[...] os produtores não criam nada novo, apenas fazem conexões com o que já está 

presente na sociedade. O mercado descobriu que o sagrado fascina. Descobriu que 

as manifestações do religioso respondem a uma necessidade e que, 

consequentemente, há demanda para tal produto. E onde há demanda, ali se pode 

ganhar dinheiro, a boa fé está sendo explorada, aos seus melhores sentimentos 

religiosos estão sendo profanados pelos interesses comerciais e ideológicos do 

sistema de consumo” (SALINS, 2003, p. 218).  

O atual sistema de Estado de mercado faz com que esse novo vigor religioso sejam 

canalizados em oportunidades de comercializar novos produtos (BLANK apud FERRARI, 

2007, p. 119).  

Na mesma linha de pensamento Galbraith (1908) que os consumidores não podem 

saber que estão sendo manipulados, pois quando se questiona a liberdade econômica do 

consumidor, estes se tornam menos controláveis. Qualquer interferência na escolha do 
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indivíduo, em seu desejo de maximização, traz resultados insatisfatórios, vez que o indivíduo 

tem que imaginar que ele controla as suas necessidades. No entanto, a firma produtora busca 

controlar seus mercados, e também moldar as atitudes sociais dos indivíduos que são 

servidos por eles (GALBRAITH, 1908, p. 311).  

Com base no pensamento de Galbraith, percebe-se que os consumidores de 

produtos são facilmente manipulados, porém sem se sentirem vítimas de exploração alguma. 

Aqui tratamos do consumidor de produtos evangélicos físicos e, nesse sentido, o perfil é de 

consumidor vítima, pois são dotados de boa fé, ingênuos, carentes de senso crítico e 

vulnerável a manipulações.  São indivíduos susceptíveis a manipulações.  

Sob esse enfoque as igrejas neopentecostais têm como pressuposto acolher pessoas 

em condição econômica desfavorável e que se predispõem a buscar soluções urgentes. Essas 

pessoas buscam a salvação imediata e satisfações de natureza mágica.  

Nesse cenário, a igrejas estão dispostas a prover conforto espiritual e bens 

simbólicos, e os fiéis não se sentem manipulados, pelo fato de que a adesão religiosa é 

voluntária, e, teoricamente, consciente. Recorrendo à dimensão religiosa incutida nos bens 

materiais, as instituições religiosas passam a embutir nos objetos um valor imaginário, 

explorando a emoção em nome da crença, despertando nos fiéis o desejo de obter bens 

materiais que estão revestidos de um simbolismo religioso. 
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Figura 4 – Last judgement in the Cathedral of Florence 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CAPÍTULO IV 

Teoria da prosperidade, empreendedorismo e a mobilidade social  

O Brasil é um país com considerável presença religiosa no imaginário e nas práticas da sua 

população. Embora crescente o contingente social que se declara sem religião, o afastamento 

do homem das instituições religiosas não pode ser interpretado como um refluxo do 

pensamento religioso, tampouco um crescimento do ateísmo. A despeito do crescente 

pluralismo, quando se fala em religião trata-se, essencialmente, do cristianismo, vez que as 

vertentes somam pelo menos 85% da população brasileira que se declara católica ou 

evangélica. Ao falarmos da presença religiosa na cultura, estamos tratando da influência 

cristã nele. Tal ascendência se dá não só quanto a repertório cultural e dos hábitos cotidianos 

dos indivíduos, mas também em termos de organização política e econômica. 
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 4.1   O mundo evangélico  

 

A religião é um vínculo, uma ligação do homem com o divino e está presente na 

religião judaica126 e no cristianismo onde é apresentada como gesto de união127.  A religião 

organiza o espaço e lhe dá qualidades culturais diversas das qualidades naturais. A religião 

liga os humanos com a divindade, porque organiza espaço e tempo. Para isso, são criados os 

ritos que são realizados por meio de cerimônias em que objetos e emoções determinadas 

adquirem o poder misterioso de presentificar o laço entre os humanos e a divindade.  

O Brasil possui grande diversidade religiosa que permite a mobilidade e a liberdade 

para as ações empresariais, sendo, portanto, uma oportunidade de importância particular no 

contexto das práticas mercantis. A tabela que segue mostra a diversidade religiosa 

vivenciada pelo povo brasileiro: 

 

 

 

Gráfico 1 - Recenseamento Brasil – Fonte IBGE 

                                                             
126 Por exemplo, quando Jeová indica ao povo o lugar onde deve habitar- a Terra Prometida - e o espaço onde 

o templo deveria ser edificado, para nele ser colocada a Arca da Aliança, símbolo do vínculo que une o povo 

e seu Deus, recordando a primeira ligação: o arco-íris, anunciado por Deus a Noé como prova de seu laço com 

ele e sua descendência. 
127 Idem, quando Jesus dá a Pedro a missão de edificar sua Igreja e as “ Chaves do Reino”, onde o que fosse 

ligado na terra seria também ligado no céu e o que fosse desligado na terra assim também seria no céu 
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O crescimento128 do número de evangélicos129 é um elemento significante para a 

compreensão das várias transformações ocorridas no campo religioso, social, econômico e 

político brasileiro. O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo130, mas na última 

década teve uma redução da ordem de 1,7 milhão de fiéis o que representa um encolhimento 

de 12,2% conforme dados do IBGE. 

 

 

Gráfico 2 - Evolução as religiões no Brasil desde 1872 

Fonte: IBGE 

 

Antes do censo de 2010, o quadro era de crescimento de católicos em ritmo cada 

vez menor. Os números mostram uma redução acentuada de poder da Igreja Católica no país 

nas últimas décadas: a mudança foi lenta entre 1872 e 1970, com perda de 7,9% de 

                                                             
128 Os dois principais grupos cristãos no Brasil são os católicos e os evangélicos que hoje vivem momentos 

bem diferentes. Enquanto a parcela católica da população tem diminuído, as igrejas evangélicas ocupam os 

espaços deixados.  Em 1940, 95,2% dos brasileiros se declaravam católicos. Em 2010, no último levantamento 

feito pelo IBGE, este número caiu para cerca de 65%. O movimento contrário aconteceu com a população 

evangélica que saltou de 2,6%, em 1940, para 22% em 2010.  
129 De acordo com Maria Figueira, o conceito “evangélico” engloba três tipos de igrejas diferentes. As igrejas 

Protestantes históricas como a Luterana, Presbiteriana, Metodista e Batista. As igrejas pentecostais como a 

Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é Amor. E por fim, as 

Neopentecostais como a Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Renascer em 

Cristo e outras. 
130 Os dados são de divulgação do Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

http://www.exame.com.br/topicos/catolicos
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participação no total da população ao longo de quase um século; e tornou-se acelerada nos 

últimos 20 anos, quando a retração foi de 22%. Em 2010 a população evangélica do Brasil 

era de 22,16% e 42.275.437, segundo dados divulgados pelo órgão e a projeção para o ano 

de 2014 o número de fiéis alcançou a marca de 25,03% e 51.210.103 fiéis.  

 

A população evangélica e a projeção para 2014 

Período Brasil AV / % Evangélicos AV / % AH / % D / % 

1890 14.333.915 - 143.745 - - - 

1940 41.236.315 287,68 1.074.857 647,76 2,61 3,81 

1950 51.944.397 25,97 1.741.430 62,02 3,35 4,94 

1960 70.191.370 35,13 2.824.775 62,21 4,02 4,96 

1970 93.139.037 32,69 4.814.728 70,45 5,17 5,48 

1980 119.002.706 27,77 7.885.846 63,79 6,63 5,06 

1991 146.825.425 23,38 13.189.284 67,25 8,98 4,79 

2000 169.779.170 15,63 26.184.941 98,53 15,42 7,92 

2010 190.755.799 12,36 42.275.437 61,45 22,16 4,91 

2014 204.578.931 7,25 51.210.103 21,13 25,03 4,91 

 

Tabela 1 - A população evangélica e a projeção 2014 

Elaboração da autora  

 

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) nos estudos131 

sobre as religiões aponta a queda dos números dos fiéis da Igreja Católica. Segundo a FGV 

no ano de 1970 o Brasil apontava para uma população católica no porcentual de 91,8% e 

5,2% de evangélicos. Em 2009, os números passaram a 68,4% e 20,2%, respectivamente. O 

número de indivíduos que se declaram sem religião também cresceu, passando de 0,8% a 

6,7% neste mesmo período de tempo.  

Segundo a FGV 68,43% da população brasileira se dizia católica em 2009, cerca de 

130 milhões de pessoas, o menor percentual desde os primeiros registros realizados no país, 

em 1872, quando os católicos representavam 99,7% da população. Conforme o estudo, a 

proporção de católicos vinha se mantendo constante no início dos anos 2000, mas houve 

queda de 7,3% dos adeptos ao catolicismo132 entre 2003 e 2009. Além disso, o grupo de 

                                                             
131 Novo mapa das religiões (2011) publicação da Fundação Getúlio Vargas.   
132 Uma das razões apontadas para a queda é o crescimento na proporção dos evangélicos no mesmo período 

(de 17,9% para 20,3% da população).  



103 
 

pessoas que dizem não pertencer a nenhuma religião subiu, de 5,13% para 6,7% da 

população. No início da década, o índice dos “sem religião” havia caído, de 7,4% para 5,1%. 

Para Mariano (2003) a redemocratização do Estado Brasileiro no século XX 

enfraqueceu a Igreja Católica. A redemocratização caminhou para a conquista da liberdade 

religiosa, permitindo que outras denominações buscassem espaço e legitimidade na 

sociedade brasileira. (MARIANO, 2003, p. 19).   

Nos anos 70 e 80 o número de igrejas não católicas cresceu segundo o IBGE133 na 

década de 1940 eles eram em número de 2,6%, já em 2000 o número era de mais de 26 

milhões de pessoas, correspondendo a 15,4%. Entre os anos de 1991 e 2000 o crescimento 

foi de 4,7% a 5,3% um índice muito maior do que em outros períodos, destacando sua 

principal expansão no fim do século XX. Os pentecostais possuem um papel importante 

nesse avanço, desempenhando um crescimento de 8,9% anual.  

Conforme discorremos no capítulo anterior, o  movimento pentecostal134 modificou 

o cenário protestante e como expressão de religiosidade, o movimento135 se caracterizou pela 

superação de dicotomias como sagrado e secular, clero e leigo, temporal e espiritual, por 

meio da renovação espiritual e participação ativa e comprometida na realidade social. 

(CAMPOS, 2000, p. 14). A corrente neopentecostalista prega a teologia da prosperidade e, 

segundo Campos a teologia da prosperidade é  

“[...] um conjunto de crenças e afirmações, surgidas nos Estados Unidos, que 

afirma ser legítimo ao crente buscar resultados, ter fortuna favorável, enriquecer, 

obter o favorecimento divino para sua vida material ou simplesmente progredir,  

rejeitando os costumes pentecostais” (CAMPOS, 1997, p. 363). 

As primeiras neopentecostais surgiram no contexto posterior ao milagre 

econômico136 (1969-1973) durante o governo Médici. No período a propaganda 

                                                             
133 IBGE. Censo Demográfico 1940-2000 - Estatísticas do Século XX. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. 

Acesso em: 10 de agosto de 2010.  
134 O pentecostalismo surge na América no início do século XX  
135 Segundo Mariano (1996) o crescimento do pentecostalismo se processou de em três momentos distintos. 

No primeiro momento (1910) no pentecostalismo clássico, teve como mote a fundação da igreja Congregação 

Cristã do Brasil135. O segundo, denominado pentecostalismo neoclássico (1950) tinha por fundamentação 

teológica o processo de emancipação das organizações estrangeiras. E, num terceiro momento, a chamada onda 

neopentecostal (1970) surge e fortalece-se nas décadas posteriores com o surgimento das principais 

denominações.  
136 O milagre econômico ocorre nos anos de 1969-1973 e assiste a um crescimento excepcional.  Desde os anos 

30 os governos brasileiros investiram em infraestrutura e, para tanto, realizaram empréstimos e buscaram 

capital estrangeiro para investir e equipar as indústrias nacionais. Ainda no governo de Kubitschek (1956-

1961), a dívida externa dobrou, o déficit na balança comercial tornou-se motivo de preocupação, inclusive 

entre os investidores estrangeiros e a taxa de inflação alcançou níveis elevados. Foi nesse contexto que o FMI 

(Fundo Monetário Internacional) passou a interferir na economia brasileira, fazendo exigências. Os anos que 
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governamental enfatizava ostensivamente a emergência de uma “Brasil potência” como 

forma de desviar a atenção da repressão, que recrudesceu durante seu governo além das 

agravantes sociais.  

Conforme afirma Fausto “o período foi marcado por avanço das telecomunicações, 

facilidades de crédito, ampliação do consumo, sobretudo das classes média e alta” 

(FAUSTO, 2000, p. 484) e representou maior diversificação econômica e consequentemente 

menor dependência de um produto de exportação (FAUSTO, 2000, p. 486).  

Foi numa sociedade cujo milagre econômico não representou inclusão social nem 

ampliou os ganhos reais da maioria dos trabalhadores (VIEIRA, 2000, p. 200), que o 

neopentecostalismo fincou raízes e se expandiu. Por outro lado, a recessão nos países 

desenvolvidos, o endividamento do regime militar e a dependência econômica do Brasil 

expôs, logo na década seguinte, as fraquezas do milagre, levando o país a uma severa 

recessão na década de 1980 (HOBSBAWM, 1995, p. 395).  

O neopentecostalismo representa uma ruptura com esse paradigma religioso. 

(CUNHA, 2007, p. 12). Isso se manifesta não apenas em relação à teologia da prosperidade, 

mas também no abandono da pregação apocalíptica quando cessa a tensão com o mundo 

secular e a inserção pentecostal se torna notável na indústria fonográfica, da moda, na mídia 

e com a invenção de uma cultura multivariada137 e voltada para atender aos mais diferentes 

interesses evangélicos, bem como a criação de espaços voltados para o consumo e o lazer 

desses grupos (CUNHA, 2007, p. 16).  

                                                             
se seguiram foram marcados pela crise política, além da já instalada crise econômica. Jânio Quadros, sucessor 

de Juscelino, renunciou em 1961. O governo seguinte, de João Goulart, foi marcado pela entrada em grande 

escala das empresas multinacionais americanas e europeias. Em 1964, João Goulart foi deposto, e os militares 

tomaram o poder, com o marechal Humberto Castello Branco na presidência. Os militares, assim que 

assumiram, criaram o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), que tinha como objetivos combater 

a inflação e realizar reformas estruturais, que permitissem o crescimento. Com a “estabilidade política”, os 

recursos estrangeiros retornaram ao Brasil maciçamente. Com tamanho volume de capital, a economia se 

estabilizou. Em 1967, a economia dava sinais de recessão. Delfim Netto, então encarregado pela economia do 

país, passou a investir nas empresas estatais, nas áreas de siderurgia, petroquímica, geração de energia, entre 

outras. As medidas surtiram efeito, e os investimentos nas estatais renderam muitos lucros. O processo 

de industrialização finalmente havia chegado ao Brasil, gerando milhões de empregos. Em 1969, quando 

Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência, o “Milagre Econômico” acontecia. Como resultado, nos anos 

seguintes, a classe média teve aumentos consideráveis em sua renda, enquanto aumentava o abismo social no 

país. O aumento das desigualdades sociais e as dívidas externa assumida nessa época são as principais heranças 

do Milagre Econômico no Brasil. 

 
137 Houve também uma maior aproximação dos grupos pentecostais e neopentecostais da política partidária o 

que também se fez incluir a aquisição de emissoras de rádio e televisão, prática que se tornou desbragada após 

a redemocratização em meados da década de 1980. 
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 Os novos crentes138, neopentecostais, surgem no cenário cristão não católico. 

Dentre as principais denominações importância particular apresenta a Igreja Universal do 

Reino de Deus139, a IURD.  

Segundo Figueira (2007) a IURD utiliza de cultos simples e sem roteiro 

preestabelecido e se concentra nos problemas do dia-a-dia. Entra na vida social das pessoas 

que a frequentam, nas dificuldades e conflitos de maneira que as aflições humanas são 

amenizadas. A ausência de sentido do cotidiano motiva as pessoas a buscarem seu 

preenchimento no espaço sagrado, homens e mulheres apagados na sociedade ganham 

espaço como obreiros, missionários, pastores, a elas é permitido uma reconstrução de sua 

identidade a partir da religião.  

Assim como diz Maria das Dores “nos cultos, há muita música, dança, palmas e 

contato físico: as pessoas se abraçam e se dão as mãos. Isso é extremamente terapêutico para 

quem está em sofrimento. Mexe com a química corporal, alterando o estado de humor das 

pessoas” (FIGUEIRA, 2007, p. 56).  

A IURD tem na ordem do discurso o dinheiro, a arrecadação financeira e a lógica 

da teologia da prosperidade realizada a partir da persuasão e da prática da teoria da 

prosperidade. O dízimo é obrigatório e pedido em todos os eventos, cultos, palestras e 

durante todo o período de duração.  

A teologia da prosperidade realiza uma inversão de valores, reinterpreta e ajusta 

ensinamentos bíblicos para a adequar à sociedade de consumo imediato. Se antes o 

sofrimento glorificava o homem e a sua recompensa era além-mundo, agora a valorização 

se dá na boa vida terrena.  

 

 

4.2 A teologia da prosperidade 

 

 

[...] o historiador e o agente histórico escolhem, partem e recortam, porque uma 

história verdadeiramente total os confrontaria com o caos. [...]) Mesmo uma 

                                                             
138 Os crentes pentecostais não tinham afinidades teológicas com os neopentecostais. Os pentecostais por 

influência do surgimento dos novos crentes (neopentecostais) começaram a ser chamados de evangélicos o que 

os diferencia dos neopentecostais e os aproxima dos tradicionais.  
139 A IURD atua por meio de forte influência religiosa, econômica e política. A essa prática aliam-se a utilização 

dos meios de comunicação e as mídias em todas as suas modalidades.  A IURD não oferece ensinamentos 

doutrinários. Ela oferece a realização dos desejos terrenos por meio de Deus, exibindo de todas as maneiras, 

testemunhos, depoimentos, declarações, etc. A utilização das mídias TV, Rádio, Redes sociais funcionam como 

meio de atração.  
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história, que se diz universal, não é, ainda, mais do que uma justaposição de 

algumas histórias locais, no meio das quais (e entre as quais) os vazios são muito 

mais numerosos do que os espaços cheios. E seria vão acreditar que, multiplicando 

os colaboradores e intensificando as pesquisas, obter-se-ia um melhor resultado: 

na medida em que a história aspira à significação, ela se condena a escolher 

regiões, épocas, grupos de homens e indivíduos nestes grupos, e a faze-los 

aparecer, como figuras descontínuas, num contínuo, bom, apenas, para servir de 

pano de fundo. Uma história verdadeiramente total se neutralizaria a si mesma: 

seu produto seria igual a zero. O que torna a história possível, é que cabe a um 

subconjunto de fatos ter, num dado período, aproximadamente, a mesma 

significação para um contingente de indivíduos, que não viveram, 

obrigatoriamente, estes fatos, e que podem, mesmo, considera-los a vários séculos 

de distância. A história não é, pois, nunca a história, mas a história-para. Parcial 

mesmo quando se proíbe de o ser, ela continua a fazer parte de um todo, o que é 

ainda uma forma de parcialidade”. 

 

LÉVI-STRAUSS, O pensamento selvagem. 

 

 

No Brasil, chegou na década de 70, coincidindo com o início do desenvolvimento 

do segmento evangélico neopentecostal, que resultou no crescimento do percentual de 

evangélicos na população brasileira (BURNETT, 2011, p. 6). Essa filosofia encontrou 

acolhida singular na grande maioria dessas igrejas que surgiam, sob diversas denominações 

e terreno fértil para continuar crescendo nas que viriam a surgir na esteira desse êxito. A TP 

tem um dos seus fundamentos baseado na pregação da prosperidade financeira.  

De acordo com BURNETT (2011) a teologia da prosperidade (TP) poderia ser 

considerada um versão pós-moderna do cristianismo na qual 

“[...] uma teologia maleável pode ser ajustada para preocupações espirituais locais 

e aspirações sociais. Os planejadores da igreja desfrutam de certa flexibilidade 

para modificar e reinterpretar dogmas da igreja para coincidir o máximo possível 

com as condições e expectativas locais” (BURNETT, 2011, p. 179).  

A arrecadação nas igrejas neopentecostais segue a lógica da teologia da 

prosperidade e é realizada através de técnicas de persuasão. O dízimo é pedido durante todo 

o ritual e nas falas do pastor sempre há a acusação do roubo a Deus, pois, o dízimo é a parte 

que Deus140. Junto desta prática vem a crença nos sacrifícios, que nada mais são do que 

aplicações financeiras. As pessoas são levadas a ofertarem grande quantidade de dinheiro e 

ou bens materiais para se tornarem sócios de Deus e se privilegiarem de suas bênçãos. Esta 

relação contratual liberta para que sejam reivindicadas as promessas, como vida próspera.  

                                                             
140 Deus é o dono de todas as riquezas. 
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A teologia da prosperidade realiza uma inversão de valores, reinterpretando e 

ajustando os ensinamentos para a adequação à sociedade de consumo imediato. Se antes o 

sofrimento glorificava o homem e a sua recompensa era além-mundo, agora a valorização 

se dá na boa vida terrena. (MARIANO, 1999, p. 141). 

No entanto vem de RON (1987 apud MARIANO, 1999, p. 153) a visão de que “[...] 

pelo sacrifício [...] a humanidade foi libertada do pecado original e das maldições da lei de 

Moisés: enfermidade, pobreza e morte espiritual. Desse modo, as bênçãos destinadas [...] à 

descendência- saúde física e riqueza material tornaram-se disponíveis a todos nesta vida”  

ANDRADE (2009) sustenta o argumento afirmando que a base da religiosidade 

neopentecostal da denominação a qual professa é a bíblia e da leitura do Gêneses  

[...]   Adão e Eva no.… no jardim do Éden, ele deu a eles tudo o que era necessário 

para uma vida normal... tudo o que eles necessitavam, eles tinham. Então a partir 

desse princípio, vamos vendo na bíblia que [...] sempre deu tudo do bom e do 

melhor para os seus filhos, que creem nele. Bispo da Igreja Universal de Londrina, 

Paulo Cesar Ribeiro de Andrade  

Hinn (2007) sustenta que as condições141 para que a oração seja respondida e para 

que a confissão positiva se concretize  é ter fé e pedir o que precisar que o obterá; para que 

a negativa tome forma, é necessário somente negar a existência do que não se quer ter ou 

não se quer que aconteça. (HINN, 2007, p. 295).  

Nunca jamais, em tempo algum vão ao Senhor e digam: “Se for da tua vontade ... 

“ Não permitam que essas palavras destruidoras da fé saiam da boca de vocês. 

Quando vocês oram “se for da tua vontade, Senhor” a fé é destruída. A dúvida 

espumará e inundará todo o seu ser. Resguardem-se de palavras como essas, que 

lhes roubarão a fé o os puxarão para baixo, ao desespero (HINN. 1991, p .295) 

Segundo Hobsbawm, nos anos de 40 a 70 os países do mundo desenvolvido 

passavam por uma era de vertiginoso crescimento econômico (HOBSBAWM, 1995, p. 253). 

A ampliação dos meios de transporte, dos bens e serviços oferecidos a amplas parcelas das 

populações e que antes estavam restritos a uma minoria e a revolução tecnológica142  

incrementou o número de consumidores e a perspectiva de vida dessas pessoas. Com 

                                                             
141 1. Ter fé em Deus; 2. Dizer o que você quer; 3. Não limitar Deus; 4. Recusar a dúvida e declarar o que 

você acredita; 5. Acreditar que o que você pede será dado; 6. Acreditar que está concedido; 7. Seja 

impositivo; 8. Acredite que o que você diz na oração é a vontade de Deus; 9. Nunca diga “se” quando Deus o 

prometeu; 10. Tenha um coração e uma vida limpos com Deus e com o homem. 
142 Marcada pela expansão dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, da geração de energia e 

produção em larga escala de eletrodomésticos. 
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exceção dos países socialistas, o alcance desses eventos universalizou os valores e a 

dinâmica da economia capitalista (HOBSBWAM, 1995, p. 255).  

No entanto, o aquecimento da economia americana foi seguido pela recessão do 

sistema financeiro, pelo aumento da inflação, do déficit americano e do desemprego e, ainda, 

a crise da OPEP. Isso elevou a concentração de renda e ao aumento do contingente de pobres 

(HOBSBAWM, 1995, p. 396).  O enriquecimento e a prosperidade, agora ao alcance de mais 

pessoas e representam uma acomodação a este mundo e resulta das concessões143 divinas.   

 

 

4.3   O modelo neopentecostal e a teoria da prosperidade 

 

A teologia da prosperidade rompe com o modelo de cristianismo voltado para a 

pobreza e rejeição do mundo em nome de uma vida eterna. A inversão de valores, 

reinterpreta e ajusta os ensinamentos bíblicos para a adequação à sociedade consumerista.   

O sofrimento que antes glorificava o homem e lhe dava a recompensa para além mundo, 

agora se dá aqui e agora. Como afirma o Bispo da Andrade144, por meio de uma entrevista:  

[...] nós procuramos mostrar ao povo que Deus... Ele quer que nós tenhamos essa 

vida abundante, tanto é que Jesus ele diz lá em João 10,10 “eu vim para que tenham 

vida, e a tenham em abundancia”. Quer dizer, Ele vem nos trazer vida. No que 

consiste uma vida abundante? É você ter o melhor, você ter o seu carro zero 

quilometro [...] você ter um carro velho quebrando todo dia na rua, poxa, que vida 

é essa poxa? Meu carro vive quebrando todo o dia... É você olhar para sua família 

e “lá em casa ta tudo doente”, é você olhar pra sua casa, como que costuma dizer 

”chove mais dentro do que fora”. Então peraí, meu Pai é rico, é dono de tudo, Ele 

diz “minha prata, meu ouro”. E eu, no entanto, vivo uma vida miserável, meu carro 

quebrando, o meu salário mau dá para pagar minhas despesas básicas, eu não tenho 

um lazer com minha família, eu não tenho uma vida próspera145 (ANDRADE, 

2009)  

                                                             
143 Embora esta doutrina possa se assemelhar ao calvinismo do século XVI, na forma como foi exposto por 

Weber, se diferencia dele em vários aspectos. Primeiro, trata-se de uma ética de consumo, e não de frugalidade, 

de entesouramento. Segundo, a doutrina da predestinação não está embutida na TP. A prosperidade, como 

veremos, é algo que o fiel deve alcançar pela fé e pelo pensamento correto. Terceiro, na TP o fiel alcança a 

prosperidade fazendo uma transação com Deus, ele doa dinheiro à igreja para que as bênçãos sejam liberadas. 

No entanto, não há dúvida de que o neopentecostalismo conserva algo do calvinismo e está doutrinariamente 

mais próximo deste do que do luteranismo, por exemplo. 
144 Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Templo de Salomão.  
145 Entrevista concedida a Fernanda Vendramini Gallo para a realização dessa pesquisa em Londrina- PR no 

dia 11 de dezembro de 2009.  
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Segundo Mariano a teologia da prosperidade apresenta elementos que inovam ao 

dar ênfase a flexibilidade dos padrões de usos e costumes146 e a estrutura empresarial147, 

fugindo do discurso religioso e organizando-se dentro dos princípios da economia de 

mercado (MARIANO, 2005, p. 32).  

Ao romper com o modelo anterior, o neopentecostalismo se caracteriza por sua 

positivação e, se inicialmente atendia aos interesses de protestantes das classes média e alta, 

agora é assimilado pelos pobres que aspiram ascensão social e enriquecimento: pronunciar 

as palavras corretas e contribuir para a igreja dá ao fiel a legitimidade para pressionar Deus 

(SOARES, 2015, p 18) 

Soares afirma que o fiel não deve pedir algo a Deus, ele deve exigir, determinar 

(SOARES, 2015, p. 9), é desnecessário pedir a Deus para ser próspero ou saudável, isso deve 

apenas ser determinado. Essa doutrina se aproxima da literatura exotérica e de autoajuda que 

propõe que a realidade pode ser alterada pelo pensamento. Mais adiante afirma:  

Milhares de pessoas estão aprendendo a exigir a bênção. Estão vivendo bem, 

curadas, prósperas e desfrutando da plenitude das bênçãos do Senhor. O mesmo 

pode e deve ocorrer em sua vida também. Só depende de você. Quando você 

aprender que a sua cura não depende de Deus, toda a sua atitude para com a doença 

mudará. Enquanto não houver esta mudança, nada ocorrerá [...] O que você diz é 

o que você terá. Determinar é marcar tempo, fixar, prescrever, ordenar, 

estabelecer, decretar e decidir. É tomar posse da bênção. Agora você já sabe que 

é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que você terá ou não. 

Por isso, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, na Sua 

bondade, lembre-Se de você. (SOARES, 2015, p. 15- 29). 

Na prosperidade financeira inserida no âmbito das promessas bíblicas, o cristão não 

deve ser pobre. Foster (2001) afirma que “[...] o dinheiro é sinal de benção de Deus, e, assim 

sendo, a pobreza é sinal de desagrado por parte de Deus. Esse conceito tem sido 

transformado em uma religião de paz e prosperidade pessoais; cruamente enunciada: “Ame 

a jesus e enriqueça” (FOSTER, 2001, p. 21). 

Para Orlandi, a teologia da prosperidade conduz o indivíduo à condição de 

subalternidade no sentido de que ele não deve aceitar a pobreza como uma virtude cristã. 

(ORLANDI, 2003, p. 241).  Nas sociedades democráticas ocidentais ele quer estar integrado 

                                                             
146  Quanto ao modo de vestir, maquiagem, práticas esportivas, passeios, etc.  
147 Segundo Mariano, as primeiras do ramo foram a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD, RJ, 1977), 

Internacional da Graça de Deus (RJ, 1980), Cristo Vive (RJ, 1986), Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra 

(Goiânia, 1976) e Renascer em Cristo (SP, 1986) (MARIANO, 2005, p. 32-34). 
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à economia, quer consumir, desfrutar do lazer, saúde física perfeita e busca na Bíblia a 

justificativa para essa postura de afirmação de mundo. (ORLANDI, 2003, p. 242). 

O discurso religioso cristão trata a liberdade do indivíduo como positiva se ele se 

submete a um sujeito maior. O adepto é interpelado por este sujeito, nomeado e nesta relação 

a ação é previamente estabelecida, isto é, a forma dos rituais, da oração, dos padrões de 

comportamento. Para Orlandi, na condição de sujeito, institui, interpela, ordena, regula, 

salva, etc., e os homens, enquanto sujeitos, respondem, pedem, agradecem, desculpam-se, 

exortam, etc. (ORLANDI, 2003, p. 252).  

Entretanto, o que se observa é que não é somente a interpretação das palavras da 

bíblia que conduzem o cristão neopentecostal ao desejo da obtenção de dinheiro e vida 

próspera. Para que o cristão obtenha recursos é preciso que a relação decorra de uma troca 

de favores. Sobre a matéria, Macedo diz que 

[...] dependendo do grau de interesse do ofertante, o presente, por mais caro que 

seja, ainda assim se torna barato diante daquilo que está proporcionando ao 

presenteado. Quando há um profundo laço de afeto, ternura e amor entre o que 

presentei e o que recebe, o presente nunca deve ser inferior ao melhor que a pessoa 

tem condições de dar. (MACEDO, 2015, p. 12). 

O enunciado de Macedo apresenta os lugares argumentativos da quantidade aliados 

ao argumento do sacrifício. Se necessário um sacrifício, sempre valerá a pena, pois o retorno 

é garantido, mas se maior o sacrifício, maior o retorno. Nessa hipótese, o trade-off  

evidenciado no valor dos dízimos e ofertas oferecidos nos serviços religiosos.  

 

 

4.4     A arrecadação: a lógica do discurso  

 

O discurso dos líderes neopentecostais racionaliza a fé para benefício próprio, 

utilizando uma linguagem simbólica composta e elementos textuais mediados por uma 

hermenêutica que se encarrega de legitimá-los no imaginário dos fiéis que os assimila como 

seus, transformando-os nos dados transcendentes. O principal sacrifício que Deus exige de 

seus servos é ser fiel nos dízimos e dar generosas ofertas com alegria, amor e desprendimento 

(MARIANO, 1999, p. 44).   

A teologia da prosperidade não promove uma ruptura entre ética econômica e ética 

religiosa. É preciso que Deus queira que o fiel fique rico, é preciso que Deus aja para que 
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ele fique rico. Isso ocorre porque o locutor (Deus) fala de um plano espiritual a seus ouvintes 

no plano material, relação que Orlandi (2003) caracteriza como fundamentada por um 

desnivelamento entre locutor e ouvinte (ORLANDI, 2003, p. 257).  

O sujeito precisa encontrar na Bíblia situações em que Deus interpela as pessoas a 

buscarem riquezas, mas a igreja, enquanto portadora da legitimidade do discurso religioso, 

é que institui a forma correta pela qual os sujeitos podem prosperar e, para tanto, os 

pregadores da TP utilizam diversos recursos para atrair fiéis dizimistas.  

Os testemunhos de fiéis abençoados após a prática a doação proliferam nas mídias 

e incorporam o marketing das igrejas. A arrecadação financeira segue a lógica da Teologia 

da Prosperidade e é feita a partir da persuasão. Seguem-se algumas pregações que 

relacionam o discurso com a profecia a ser lançada aos ouvintes: 

Deus: vai te levantar com sabedoria ... amém? Deus vai te colocar na posição ... 

de cabeça ... e eu quero profetizar sobre a sua vida ... como Daniel ... por causa do 

dom do espírito que é derramado sobre você ... você terá dez vezes mais 

capacidade ... do que qualquer ímpio em nome de Jesus ... e você pode se preparar 

... porque Deus já está (...) mágoas do teu interior ... e você pode se preparar porque 

todo comodismo ... .toda paralização ... toda mentira do diabo ... é quebrada pelo 

poder da unção ... e todos vão reconhecer o que o dom do espírito santo está sobre 

a tua vida ... amém: amém?  

Em outro discurso os ouvintes são os que profetizam diferentemente do primeiro 

onde o orador profetiza. Aqui a situação se inverte e os termos profetizar, eufemiza a relação 

ouvintes-Deus: 

[...]  quando você libera a fé ... quando você libera a unção ... a unção de Deus na 

sua boca ... a unção de Deus no seu coração ... ela mexe ... com as moléculas, com 

as partículas do universo ... ela começa a incomodar ... a fé está em você ... você e 

eu somos uma fonte de fé ... quando nós falamos ... quando Jesus falava ... ele 

colocava energia nos átomos ... energia nas moléculas ... e aquelas energias elas 

passavam ... e elas balançavam as cortinas invisíveis do o universo e aquilo 

começa a ser organizar e a criar circunstância para gerar a vida que você profetizou  

construir aquilo que você quer que termine! 

O terceiro discurso critica severamente a existência de profetas afirmando que o 

povo quer ser enganado e que o povo nasceu para ser enganado:  

O povo quer ser enganado, nasceu para ser enganado ... adora ser enganado... “eu 

não quero fazer carteira ... inventa algumas coisas aí ... ah sei lá ... inventa, rouba 

minha carteirinha ... eu não quero fazer a carteira ... então eu vou para uma igreja 

que rouba carteira .... que vai profetizar em mim ... uma igreja que vai dizer se eu 

vou ser rico se eu vou ser pobre ... ah você não vai me roubar? ... não, então vou! 
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Segundo Ron (1987), na visão dos pregadores “[...] pelo sacrifício vicário de Cristo, 

a humanidade foi libertada do pecado original e das maldições da lei de Moisés: 

enfermidade, pobreza e morte espiritual. Desse modo, as bênçãos destinadas por Deus a 

Abraão e sua descendência- saúde física e riqueza material- tornaram-se disponíveis a todos 

nesta vida” (RON, 1987, p. 153). 

Argumento sustentado pelo bispo Paulo Cesar Ribeiro de Andrade quando 

questionado sobre como essa teologia surgiu, se foi na Igreja Universal  

Nós, é o que eu te falo, temos a base a Bíblia. Então lendo a bíblia, vamo la pro 

Gêneses, quando Deus pois Adão e Eva no.… no jardim do Éden, ele deu a eles 

tudo o que era necessário para uma vida normal... Tudo o que eles necessitavam, 

eles tinham. Então a partir desse princípio, vamos vendo na bíblia que Deus 

sempre deu tudo do bom e do melhor para os seus filhos, que creem nele. 

(ANDRADE, 2009)  

MACEDO (1990) explica que a relação que desempenhamos com Deus é uma 

relação de sociedade. Diz Macedo que “[...] o que nos pertence (nossa vida, nossa força, 

nosso dinheiro) passa a pertencer a Deus; e o que é d‟Ele (as bênçãos, a paz, a felicidade, a 

alegria, e tudo de bom) passa a nos pertencer” (MACEDO, 1990, p. 86).  Deus é um sócio 

que tem obrigações a cumprir, cabe ao fiel exigi-las.  

Comece hoje, agora mesmo, a cobrar dele tudo aquilo que Ele tem 

prometido [...] O ditado popular de que „promessa é dívida‟ se aplica 

também para Deus” (MACEDO, 1990, p.36)  

Nessa relação contratual o crente deve ter uma fé inabalável e ser fiel ao dízimo. É 

o que afirma o Bispo Paulo (ANDRADE, 2009) quando perguntado por que as pessoas de 

outras religiões não prosperam.  

[...] porque não usam essa fé que nós usamos. A resposta, essa é a menor resposta 

que eu tenho pra te dar. Não usam a fé que nós usamos, porque nós acreditamos e 

usamos a fé. Não, Deus vai fazer e eu creio. Vou ser fiel a ele nos meus dízimos, 

nas minhas ofertas. E conforme está escrito “daí, e servos-a dado” escrito lá em 

João (ANDRADE, 2009)   

Os bispos e outros líderes iurdianos afirmam que só não prospera aquele que não 

tem fé, não respeita os ensinamentos da Bíblia e está em relação, mesmo que indireta, com 

o Diabo. Ou seja, a responsabilidade é sempre do fiel.  
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Muitas pessoas infelizmente vê a situação dificílima e se revolta com Deus, “Deus 

me deixa nessa vida, Deus não quer [...] Deus não me ama”. Não! A culpa é da 

pessoa, a pessoa que procurou de uma maneira ou de outra essa vida. Mas quando 

a pessoa diz não, se Deus quer que eu seja próspero, Deus quer que eu tenha o 

melhor nessa terra, então eu também quero! Então vai se encaixar, a minha vontade 

com a de Deus, se eu quero o melhor e ele quer o melhor para mim, então pronto, 

juntou a fome com a vontade de comer.  

...  

O mesmo discurso é utilizado quando questiono falta de prosperidade em fieis da 

própria Igreja Eu te respondo com a, com a mesma resposta. Por que não usa essa 

fé. Porque olha só, existe pessoas e pessoas [...] há pessoas que dizem assim, não 

[...] eu me contento, olha eu cheguei na igreja desempregado e tal. To usando como 

se uma pessoa tivesse falando. Cheguei desempregado na Igreja Universal, doente, 

perturbado. Poxa hoje eu ganho um salário de um mil e 500 reais onde eu trabalho, 

hoje não me falta saúde, eu tão bem. Graças a Deus eu tão bem sim.  

Outros já diz “não, eu quero mais, eu não aceito essa situação, se eu posso ter uma 

vida arregalada, seu eu posso comer do bom e do melhor, se eu posso conhecer o 

mundo, conhecer o Brasil do Oiapoque ao Chuí, pois se eu posso ter esse privilégio 

de levar minha família, eu com esses mil e 500 reais vou fazer isso nunca, mas se 

eu ganhar 50 mil reais por mês, eu farei (ANDRADE, 2009).  

Utilizando dessa estratégia a Igreja Universal evidencia que para firmar o contrato 

com Deus é necessário o pagamento do dízimo e a realização de ofertas, como forma de 

provar a fé. Quanto maior a manifestação da fé por meio da oferta, maior a benção recebida. 

Quanto mais se dá, mais se recebe.  

É necessário dar o que não se pode dar. O dinheiro que se guarda na poupança 

para um sonho futuro, esse dinheiro é que tem importância, porque o que é dado 

por não fazer falta não tem valor para o fiel e muito menos para Deus (Edir 

Macedo, IstoÉ Senhor, 22.11.89, apud, MARIANO, 1999)  

As igrejas pentecostais e, sobretudo, a IURD se tornaram grandes empresas 

lucrativas, Ricardo Mariano afirma que na IURD:  

Sua organização empresarial, liderada por um governo episcopal centralizado em 

seu fundador e bispo primaz, se baseia na concentração da gestão administrativa, 

financeira e patrimonial, na formação de quadros eclesiástico e administrativo 

profissionalizados, na adoção de estratégias de marketing, na fixação de metas de 

produtividade para os pastores locais, [...] arrecadação de recursos, num pesado 

investimento em evangelismo eletrônico, empresas de comunicação e outros 

negócios que orbitam em torno de atividades da denominação, na abertura de 

grandes templos e na provisão diária, metódica e sistemática de elevada 

quantidade de serviços mágico-religiosos. (MARIANO, 2003, p. 121)  

A ordem do discurso da teologia da prosperidade, utiliza palavras de ordem a Deus 

e se liga ao tripé saúde financeira, prosperidade e da benção ou maldição. Os ouvintes devem 
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exigir, nas pregações, a saúde financeira, a prosperidade e as benções prometidas e devidas 

por Deus e orador, que tem o poder da autoridade pode fazer revelações determinando, 

inclusive, que haja ou deixe de haver e, finalmente, por ser o ouvinte fiel a encarnação de 

Deus ele também apontar no sentido de desejar e exigir a saúde e a prosperidade.  

MACEDO (1997) faz inúmeras referências, mas em especial incita os fiéis à tomada 

de decisão e para usar o texto constrói a seguinte proposição:  

As coisas de Deus vêm pela fé e não por mérito”. E continua: “Você deve se 

perguntar: o que isso tem a ver com os peixes que os discípulos de Jesus pescaram? 

” (Macedo, 1997, p. 2). Sua própria conclusão é a seguinte: “[...] se alguém quer 

coisas grandes, deve ter fé na mesma proporção [...] se não lançar a rede no mar, 

como poderá pescar? ” (MACEDO, 1997, p. 2). 

Ao usar esse texto, Edir Macedo faz referência a diversas situações, mas 

principalmente ao medo das pessoas de tomar decisões. E para usar livremente o texto 

constrói a seguinte proposição: (Macedo, 1997, p. 2). O discurso vai além.  

É comum o uso de expressões como Eu rejeito, eu determino, eu revolto e coloque-

o contra a parede. Nessas expressões, o que resta é a obrigação de cumprimento com a 

determinação do fiel ou perder sua relevância deixando claro que não é suficiente a devoção. 

O que realmente importa é a determinação do fiel para corroborar com o discurso 

mercantilista da igreja.  

Essa linha de comunicação pode ser observada nas práticas cotidianas dos templos 

das diversas igrejas de linha neopentecostal onde, através das pregações são exaltados 

aspectos relativos à saúde e a riqueza. A literatura sobre os temas atuais ligados aos 

evangélicos, e particularmente aos neopentecostais, é escassa.  

Nesse passo, importante trazer o entendimento de Weber (2006) quanto aos 

aspectos relativos à ética protestante associada ao enriquecimento.  

Segundo Weber [...] o mal riqueza está relacionado ao uso que se faria dela, no caso 

de a mesma ter sido obtida com o propósito posterior de uma vida folgada e despreocupada 

e o seu detentor se dedicasse ao ócio e ao pecado” (WEBER, 2004, p. 192).   

A IURD, em sentido contrário, reforça a influência das lideranças na indução de 

práticas de consumo, cultuando a riqueza e o sucesso e revertendo, assim, o conceito de 

resignação como caminho para alcançar a graça celestial.  

Segundo a abordagem de Proença (2003), Daugherty (2004) e Hagen (2004), todo 

cristão tem direito a saúde e a riqueza, fazendo com que doença e pobreza sejam 

consideradas maldição.  
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A fé que tem como base a satisfação dos desejos materiais dos fiéis constrói uma 

linguagem padrão onde se ensina que a sua experiência de fé para ser verdadeira deve ser 

midiatizada pela posse de bens materiais que comprovação como a fé espiritual agiu. É nesse 

discurso que o trade-off de investir na igreja motivados pela fé, mas esperando o retorno de 

bens materiais e bem-estar social. 

Os pregadores iurdianos enfatizam a confissão positiva148 o que torna atraente o 

modelo de pregação. Os fiéis são elevados a categorias de pessoas superiores, com acesso 

direto as graças por direito, o que reforça a tese da obrigatoriedade que Deus passa a ter com 

o crente, de garantir a prosperidade material, um paraíso que já começa aqui na terra.  

Os pedidos tomam forma afirmativa e imperativa nas preces através de conjugações 

como, eu declaro, eu determino, eu reivindico, eu ordeno, reforçados pelo tom dos 

pregadores e seguidos pelos membros.  

A experiência religiosa, ocorre no âmbito coletivo, obtendo sua legitimação no 

consenso do grupo social. Baseado nesse princípio as igrejas neopentecostais desenvolveram 

padrões de vinculação de validade da experiência religiosa dos seus seguidores ao 

reconhecimento e autenticação do grupo sócio religioso.  

O atestado comprobatório é feito por instrumentos e padrões estabelecidos pelo 

grupo e pelas lideranças. Na experiência religiosa dessas igrejas, é feita a aproximação do 

sagrado da experiência religiosa com o sagrado social, através de uma simbologia coletiva 

materializada em torno da riqueza e prosperidade econômica (SILVA, 2004, p. 108).  

A abordagem filosófica com a perpetuação desse modelo ocorre através do 

discurso. O discurso iurdiano desperta a consciência coletiva do grupo para um conjunto de 

valores e significados que vão ao encontro das suas aspirações e atende aos seus desejos 

mais íntimos e significativos, dando identidade à pessoa, despertando entre ela e o grupo a 

que pertence um forte sentimento de envolvimento, que pode ser entendido como um 

compromisso moral de ação e obediência interativa dentro do grupo (SILVA, 2004, p. 112) 

Essa interação eleva a autoestima do indivíduo, que se sente recompensado e 

estimulado, podendo transformar-se em uma pessoa mais determinada, com maior coragem 

e força para enfrentar os desafios existenciais (SILVA, 2004). No dizer de Cortem, a TP 

cumpre a função de dar aos neopentecostais uma identidade e um lugar nas classes médias 

                                                             
148 A confissão positiva é fundamentada no pressuposto de que forças mentais estão à disposição do 

indivíduo para que, uma vez manipuladas, possam realizar curas e resolver problemas.  
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(CORTEN, 1996). Freston, por seu turno, afirma que a TP é uma etapa avançada da 

secularização de ética protestante. (FRESTON, 1994, p. 146).  

 

 

4.5       A ideologia: a ideia transmitida no discurso neopentecostal 

 

Na perspectiva da análise do discurso (AD) de VAN DIJK (2003, p. 25) o discurso 

não pode ficar restrito à interação comunicativa. O discurso deve abranger as ideias e 

ideologias transmitidas pelas estruturas e funções textuais. O conceito de ideologia como 

termo difuso de ideias tem sido utilizado no campo da política e dos meios de comunicação 

através dos meios e recursos midiáticos e pela política.  

Dijk (2003), no entanto, entende que em lugar do termo difuso de ideias o termo 

deve ser analisado como pelo enfoque das crenças. E assim define o autor ideologias como 

[...] as crenças fundamentais149 de um grupo e seus membros.150 As ideologias151 são 

sistemas de ideias condicionadas por um discurso articulado como em alguns gêneros de 

doutrinamento e propaganda destinada a replicar e ensinar as ideologias aos membros e 

novos adeptos. (VAN DIJK, 2003, p. 16).  

Estes modelos mentais são representações que determinam as práticas sociais de 

controle, produção e composição do discurso. A teoria da ideologia especula e é 

multidisciplinar operando através das atitudes e do conhecimento do grupo diante do 

domínio social religioso e, individualmente, por meio de modelos mentais dos 

acontecimentos e das situações sociais. Estas representações interagem com os modelos 

contextuais construídos nas situações comunicativas e dão lugar à produção da linguagem 

ideológica (VAN DIJK, 2003, p. 41). 

                                                             
149 A definição pressupõe um estudo das ideologias positivas e as negativas, não forçosamente dominantes, e 

tenha uma aplicação flexível do conceito, o que também não exclui uma consideração crítica das dominantes.  
150 Van Dijk (2000, 2003b) lembra que o conceito de ideologia tem um caráter bastante negativo, sobretudo na 

perspectiva de análise marxista, com a ideia de “falsa consciência” e sua ênfase no caráter exclusivamente 

“político”, daí as ciências sociais usarem este conceito exclusivamente nesta perspectiva. Ricoeur (1977) 

trabalha com a noção de ideologia na perspectiva de Weber e atribuindo-lhe a ideia de “função”, muito próxima 

da que Van Dijk defende aqui. De certa forma Van Dijk amplia está noção, retirando-a de sua função apenas 

política para um uso mais amplo como sistema de crenças em geral, fundamento das práticas sociais.  
151 No sentido de que as ideologias não só dão sentido ao mundo, como também fundamentam as práticas 

sociais dos seus membros. 
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As representações compartilhadas com os modelos pessoais, modificam a estrutura 

e relacionam-se aos níveis do conteúdo e do significado do discurso152. A questão central do 

conceito está relacionada ao princípio geral do elemento ideológico do discurso: a 

informação favorável referente ao próprio grupo que opera o discurso e desfavorável aos que 

dele não participam. Daí a função básica do discurso ideológico de enfatizar o grupo de 

referência153  e diminuir os grupos diferentes conferindo-lhes significados negativos.  

Para Van Dijk os níveis do discurso marcam os processos de colocar e ou retirar 

ênfases de significados ideológicos. As estruturas sintáticas marcam a ordem e hierarquia de 

palavras e conduzem à argumentação.154 A ação e a interação dependerão da pertinência ao 

grupo e da ideologia professada. As ideologias se aprendem, não são inatas. Nos discursos 

específicos proposições ideológicas fundamentais tem por objetivo controlar as práticas 

sociais de um grupo ou as que se estabelecem entre eles.  

As estruturas textuais expressam valores através do discurso que possui níveis de 

estruturas e as ideologias se expressam através destas de formas explícitas. A ideologia 

modifica mais o significado semântico e o estilo do que a morfologia. A estratégia adequada 

para uma análise ideológica seria a representação de um esquema próprio de um grupo 

caracterizada pela informação fundamental com a qual se identifica e categoriza seus 

membros, menos geral e válido para outras estruturas na expressão das ideologias. 

Van Dijk considera possível analisar a expressão da ideologia nos níveis do 

discurso: significado, estruturas proposicionais, estruturas formais, formas do discurso, 

argumentação, retórica e ação e interação. Dentre estes, o conteúdo ideológico do discurso 

se expressa de forma mais direta não se limitando ao significado de palavras e frases, mas 

sim o significado do discurso. O discurso conta também com significados globais que 

representam a informação mais importante do discurso.  

No desenvolvimento desta tese a análise da ideologia do discurso das igrejas 

neopentecostais através dos tipos de argumentação usados no discurso religioso, 

especialmente as figuras retóricas da metáfora, pois constatamos que estas estruturas 

aparecem como estratégia ideológica utilizada para enfatizar os aspectos positivos que 

reforçam a identidade que se pretende transmitir na propaganda religiosa. 

                                                             
152 As falas das pessoas, os temas escolhidos ou evitados, os tópicos da argumentação, a coerência da 

linguagem, expressam explicita ou implicitamente, os significados e propriedades semânticas do discurso. 
153 O grupo de referência é o mesmo que opera o discurso.  
154 Argumentação é o nível que define o discurso a partir das estruturas dos atos de fala locais e globais e a 

explicação de histórias.  
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Com fundamentação teórica do conceito de ideologia pretendemos identificar os 

principais conteúdos ideológicos apresentados no discurso neopentecostal e o sistema básico 

de crenças e valores que desenvolvem na retórica e na produção de significados como 

procedimentos de persuasão.  

 

 

4.6   Religião vivida, empreendedorismo e mercado: a dinâmica  

 

No século XVIII o termo empreender passou a ser analisado sob a ótica da 

economia. Àquela época os que lê lançavam a novas técnicas ou arriscavam seu capital na 

indústria eram os empreendedores. CANTILLON (1680-1734), definiu a atividade 

empreendedora como a disponibilidade do ator ao risco e à incerteza da atividade (HISRICH 

e PETERS, 2004).  

Empreendedor é o sujeito que, em função de qualidades pessoais típicas expressas 

em um comportamento inovador, buscava oportunidades que resultariam em lucro, mesmo 

sob o risco e a incerteza (CARLTON, HOFER e MEEKS, 1998). A inovação é valor e como 

tal a ação do empreendedor não segue a lógica da racionalidade econômica instrumental, 

voltada para a satisfação de suas necessidades e maximização de utilidade (MARTES, 2010), 

mas persegue a conquista do criar e do realizar inovações. 

No entanto, é no século XX que que Schumpeter (1961) apresenta uma 

conceituação mais clara no contexto que analisa nesta tese.  

Segundo Schumpeter (1961) o empreendedor é o agente que, ao promover novas 

combinações dos fatores de produção, promove desenvolvimento econômico e, para tanto, 

imprescindível o crédito provido pela categoria econômica capitalista.   

Na composição de empreendedorismo a religião algumas considerações se fazem 

necessárias.  

A religião vivida não está caracterizada pelo conjunto das ideias da transcendência 

ou do sobrenatural e, uma prática social. (SERAFIM, MARTES e RODRIGUEZ, 2012). O 

estudo da religião é, adentrar num intrincado conjunto de práticas entrelaçadas com a vida 

cotidiana e, portanto, com as esferas do trabalho, do consumo e dos negócios (WUTHNOW, 

2005; SERAFIM, MARTES e RODRIGUEZ, 2012).  Há que se pensar, portanto, a dimensão 

econômica na vida religiosa, ou seja, o comportamento econômico socialmente imerso 
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(GRANOVETTER, 2007) também está imerso nas práticas e relações religiosas 

(WUTHNOW, 2005).  

A religião vivida sob a perspectiva econômica está associada a ideia da ação 

empreendedora e, portanto, ao empreendedorismo (DANJOU, 2002, p. 2). Para Danjou 

(2002), a ação empreendedora está composta pelo contexto, pelo ator e pela ação. Para o 

autor [...] a necessidade de percebê-lo em termos da prática do sujeito empreendedor, de sua 

realização dentro de padrões normativos que o levam a obter sucesso (DANJOU, 2002).  

Não é possível cingir empreendedor do seu contexto, das suas relações diárias e dos 

recursos que dispõe para atingir o objetivo do realizar através do inovar.  

Considerando a lógica do inovar para realizar a ação empreendedora é influenciada 

pelas relações interpessoais e pela aprovação do grupo a determinadas atividades 

econômicas e, particularmente pela aceitação dos valores e princípios comunitários de 

origem religiosa. Nessa perspectiva, para além dos valores da ética e valores da religião, a 

abordagem desta tese busca compreender a atividade empreendedora através da estrutura 

social instituída pelas igrejas da denominação neopentecostal e suas práticas dizimistas como 

motivação à ação empreendedora e, esta, como alavanca para uma “nova” mobilidade social.  

 

 

4.7   O “espírito” do empreendedorismo  

 

Weber (2006) tratou da tensão entre a ética religiosa e a vida econômica. Para o 

autor a relação conflituosa está na racionalidade orientada a valores e a racionalidade 

instrumental moderna. Weber (1989) não fazia uma apologia dos povos sob a esfera religiosa 

protestante e nem tampouco preconizava algum tipo de senso comercial. Weber se 

preocupava com a essência ética através da conformação de um etos155 que deu vida ao 

espírito do capitalismo moderno. (WEBER, 1989). 

Segundo Souza Neto, a obra de Weber foi marca pela multiplicidade de interesses 

e, especialmente, pela tentativa de estabelecer a especificidade do racionalismo ocidental 

como referência do princípio da dominação do mundo, quando todas as dimensões do 

                                                             
155Escreveu A. Auchlin, ainda que visando principalmente às interações conversacionais: a noção de ethos é 

uma noção com interesse essencialmente prático, e não um conceito teórico claro (…) Em nossa prática 

ordinária da fala, o ethos responde a questões empíricas efetivas, que têm como particularidade serem mais ou 

menos co-extensivas ao nosso próprio ser, relativas a uma zona íntima e pouco explorada de nossa relação com 

a linguagem, onde nossa identificação é tal que se acionam estratégias de proteção (AUCHLIN, 2001 p. 93). 
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pensamento e da ação humana vão obedecer ao critério da instrumentalidade (SOUZA 

NETO, 2008).  

Para WEBER (2006) é o protestantismo ascético156 que atualiza157 e radicaliza uma 

forma de consciência, nas suas dimensões cognitiva e moral, no contexto do racionalismo 

ocidental. E a ética protestante e o espírito do capitalismo refletem o esforço de percepção 

da gênese dessa revolução de consciência, a qual equivaleria à maior transformação da 

história humana e desencadeadora de todas as grandes conquistas do Ocidente. 

Outra concepção de Weber (2006), para melhor entendimento da ética puritana, a 

ideia de vocação158, ganha, assim, um novo entendimento, na medida em que passa a contar 

como “sinal de salvação”, mais ainda, como sinal de salvação a partir do desempenho 

diferencial. Sendo então esse desempenho compreendido como atributo da graça divina e 

um fim em si. E tem-se então uma ascese intramundana que direciona toda a força 

psicológica dos prêmios religiosos para o estímulo do trabalho, segundo critérios de maior 

desempenho e eficiência possíveis (SOUZA NETO, 2003, p. 46).  

O objetivo e o caminho da salvação, passa a exercer uma influência recíproca de 

forma a propiciar uma condução de vida metódica em que essa nova confiança implícita 

torna-se um poderoso incentivo aos pensamentos e comportamentos apropriados. A 

profissão como vocação, e a dignificação e valorização do trabalho como decorrência, é um 

fundamento analítico crucial para o entendimento do etos protestante que perpassa toda a 

conduta do fiel e a consequente inserção do indivíduo “no mundo” ao estabelecer um “novo” 

código secular de conduta: muito trabalho, honestidade, seriedade, o uso cuidadoso do tempo 

e do dinheiro (LANDES, 2002). 

Na leitura weberiana é fundamental a ideia de vocação. Weber (2006) quando trata 

de seu tipo ideal mais puro, rejeita as indulgências eclesiásticas e o carisma oficial. É uma 

comunidade que tem o ideal de uma igreja pura em que o indivíduo tem de ser qualificado 

para converter-se em membro dela. Há um envolvimento pessoal implícito nesse processo 

que marca um sistema voluntário “natural”, bem como um processo de pertencimento, que 

se afirmar através de um associativismo horizontal racionalizado, muito importante na 

afinidade entre religião e política, política e sociedade, sociedade e economia. Além do fato, 

                                                             
156O protestantismo ascético representa, de fato, “tipos ideais” de visões de mundo religiosas contrastantes 

(WEBER, 2006) 
157 Essa atualização se refere ao princípio do controle racional do mundo à medida em que este é 

“desencantado”. 
158Para Weber a vocação no protestantismo representa um “chamado” que implica o envolvimento do fiel no 

mundo: sua religiosidade é vivida nas ações intramundanas. 
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de grande importância sociológica, de não seita a comunidade ser o “aparato de seleção e 

acredita em mento social” que separa os qualificados dos não-qualificados. 

 

 

4.8         O empreendedorismo econômico neopentecostal 

 

Desde as últimas décadas do século XIX, três revoluções tecnológicas ocorreram 

(FREEMAN E SOE-TE, 1997, p. 66-70) e o poder das grandes corporações industriais 

cresceu. Se a teoria econômica já tinha problemas para lidar com a figura do empresário na 

era dos empreendimentos individuais, a emergência das grandes corporações tornou esse 

quadro mais complexo e difícil, levando ao surgimento de novas maneiras de tratar o tema.  

Se para Schumpeter coloca-se a obsolescência da função empresarial, para Pentose, 

a função empresarial é um dos serviços produtivos que alimentam o crescimento das firmas 

e, para Chandler, o empresário é o construtor da empresa industrial moderna. Essa 

diferenciação é interessante para localizar as novas dificuldades da teoria econômica para 

lidar com o tema do empresário nos tempos das grandes corporações.  

Segundo Schumpeter (1984), com o desenvolvimento do capitalismo o “[...] 

estabelecimento ou a unidade de controle de grande escala” tornou-se a “máquina mais 

poderosa” do progresso econômico e “da expansão de longo prazo da produção total” 

(SCHUMPETER, 1984, p. 140).  

O autor discute esse processo, avaliando os impactos da consolidação do papel das 

grandes firmas, entre os quais, a obsolescência da função empresarial. Esta função que 

consiste em introduzir inovações e enfrentar resistências do ambiente econômico e social às 

coisas novas estaria, perdendo terreno porque a “própria inovação está sendo reduzida a 

rotina” e porque alguns “tipos de resistência, em particular, a resistência de consumidores e 

produtores a um novo tipo de coisa só porque é nova, já quase desapareceram” 

(SCHUMPETER, 1984, p. 174). 

É sob essa perspectiva que é tratado nesta tese o empreendedorismo engajado pela 

religião vivida como estímulo ao espírito empreendedor materializado no negócio próprio 

sendo o indivíduo empreendedor seu agente. 

 

 

4.9       Religião e empreendedorismo econômico 
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O empreendedorismo econômico abrange valores e atitudes traduzidos em 

atividades produtivas que compõem a essência do capitalismo liberal2. Está baseado 

teoricamente nos maiores economistas clássicos e neoclássicos (Smith, 1983; Ricardo, 1982; 

Marshall, 1981) e também em autores que trataram da figura do empresário e seu “espírito 

empreendedor” (Schumpeter, 1961; Drucker, 1986).  

A influência religiosa sobre o empreendedorismo econômico é primordial para 

Weber (2006). A ênfase é sobre a ética protestante do trabalho, fundamental no 

desenvolvimento do capitalismo moderno.  

Segundo Weber, o empreendedor puritano promove uma inovação social, fazendo 

da sua prosperidade, obtida através do trabalho disciplinado, sinal de salvação3. Além do 

protestantismo histórico, o empreendedorismo econômico encontrou no Brasil outras fontes 

religiosas de valores afins, com destaque para a derivação evangélica pentecostal e sua 

versão católica: a renovação carismática (Mesquita, 2003; Souza, 2005 e 2007).  

As faces mais visíveis da influência religiosa sobre o empreendedorismo 

econômico ou do cruzamento entre valores religiosos e essa racionalidade econômica são as 

associações de empresários evangélicos (Campa, 1998), as organizações religiosas de mídia 

e marketing (Souza, 2005), as redes de televisão e rádio ligadas a igrejas (Souza, 2008; 

Campos, 2008) a forma de gestão assumidamente empreendedora de determinadas 

denominações pentecostais (Campos, 1997; Oro et al, 2003) e o grau de profissionalização 

dos novos pastores evangélicos (Campos, 2002).  

O empreendedorismo cristão159 preconiza uma aceitação ideológica do mercado e 

da economia capitalista e liberal, com valorização da competência individual e corporativa 

face à crescente concorrência. Baseia-se na liderança individual, tendo, portanto, um caráter 

personalista (CAMPOS, 2002, p. 29).  

Entre os líderes cristãos vinculados a instituições religiosas, os pentecostais se 

destacam em termos de propriedade e gestão de empreendimentos econômicos. Sua maior 

relevância se deve ao volume e ao tamanho de seus negócios, bem como às devidas 

                                                             
159 É chamado de “fundador”, o empreendedor aqui é a pessoa que inicia, desenvolve e é identificado com uma 

instituição religiosa e que por vezes passa a disputar espaço, adeptos e recursos com suas congêneres, em um 

contexto de competição religiosa crescente. Em nome do exercício da fé, uma mobilização mais ampla é 

promovida nos campos da assistência social, da política partidária e também da atividade econômica. Esses 

empreendedores lideram organizações economicamente ativas, cujos produtos são comercializados em 

determinados mercados.  
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implicações políticas4.  O neopentecostalismo, como vertente religiosa adaptada ao modo 

como a sociedade contemporânea, se organiza, com base na competição, tanto econômica e 

política, quanto religiosa5. As denominações neopentecostais são as que mais promovem e 

assumem posições de destaque em organizações seculares e mercantis6.   

Segundo Viana (2004) o Brasil foi marcado por processos de modernização com 

rasgos desenvolvimentistas carentes da dimensão republicana, a transição da ordem 

senhorial-escravocrata para a ordem social competitiva cumpriu o andamento das revoluções 

passivas (VIANA, 2004, p. 305), implicando um processo progressivo de realização do 

moderno em que, por meio da diferenciação societal. Nesse sentido, como avalia Luiz 

Werneck Vianna,  

[...] se o Estado nacional nasce “bastante moderno”, apto à “modernização 

ulterior de suas funções econômicas, sociais e culturais”, matriz efetiva da 

expansão do liberalismo no país, desde a sua origem mantém a marca de 

uma convivência com uma ordem antitética à sua, que, longe de ser 

impeditiva de sua afirmação, a torna possível, sobretudo por consistir na 

base econômica a partir da qual ela vai poder operar a sua forma de 

inscrição no capitalismo mundial (VIANNA, 2004, p. 40).   

Lahuerta (2001) entende que um dos motivos para o crescimento do 

empreendedorismo e, portanto, dessa revolução material e simbólica do novo capitalismo é 

a potencialização de um tipo de empreendedorismo que sempre foi forte nas camadas 

subalternas, mas que agora adquiriu a condição de fenômeno de massa (LAHUERTA, 2001, 

p. 53). Isso vem ocorrendo que vários pesquisadores têm tratado o problema a partir da ideia 

de que teria surgido uma nova classe média no país (NERI, 2010; SINGER, 2009; SOUZA, 

2012).  Dentre eles, Souza, que qualifica essa emergência recorrendo à ideia de afirmação 

de uma classe social de novo tipo, chamada por ele de batalhadores. Segundo esse autor:  

[...] a modernização brasileira não constituiu apenas as novas classes sociais 

modernas que se apropriam diferencialmente dos capitais cultural e econômico, 

mas também uma classe inteira de indivíduos não só sem capital cultural nem 

econômico em qualquer medida significativa, mas desprovida, esse é o aspecto 

fundamental, das precondições sociais, morais e culturais que permitem essa 

apropriação” (SOUZA, 2012, p. 25).  

Ainda para Souza, os batalhadores não seriam tipos ideais de trabalhadores flexíveis 

cujo acesso a um conhecimento específico lhes garantiria uma fatia de mercado nesse mundo 

em mudança. Afirma Souza que 
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Ao contrário, a regra parece ser a utilização de qualquer princípio econômico que 

permita sobrevivência e sucesso num mercado altamente competitivo. Assim, 

encontramos pequenas oficinas de produção onde o trabalho era controlado 

segundo princípios fordistas. Em outros tipos de trabalho, as relações familiares 

de favor e proteção substituíam as relações impessoais para prejuízo dos 

trabalhadores que tinham jornada alongada de trabalho sem poder reclamar do tio 

que havia lhe “dado” emprego (SOUZA, 2012, p. 56).  

Neri, seguido por Beluzzo, concordam que essa nova classe social de famílias que 

ascenderam aos mercados de trabalho e consumo modernos por conta das políticas sociais e 

da elevação do salário-mínimo que as habilitou ao crédito (NERI, 2010; BELLUZZO, 2013). 

TORRES (2007) explica que o capitalismo de novo tipo compele os indivíduos a agirem sob 

um regime de projetos. Torres, no mesmo sentido, afirma que   

(...] substitui as relações estáveis de cooperação e interdependência por “redes” 

em que a mobilidade e o desprendimento são percebidos em termos absolutos. 

Neste regime os “testes legítimos” passam a exigir entrega emocional e fidelidade 

a empreitadas de curto prazo, e em relações efêmeras que não permitem a 

avaliação e o reconhecimento de atributos que definem o status de uma profissão 

numa perspectiva de longo prazo. Sem esta perspectiva, os indivíduos são 

motivados a desenvolver disposições descartáveis, empregáveis na circunstância 

de cada projeto de curto prazo e incapazes de pautar relações de reconhecimento 

e interdependência generalizáveis de um contexto para outro (TORRES, 2007, p. 

93).  

 

 

 

4.10   Da ética neopentecostal ao espírito do empreendedorismo 

 

Dados censitários divulgados pelo IBGE têm ratificado prognósticos que acenam 

para a continuidade da curva de declínio de católicos vis-à-vis o aumento do número de 

evangélicos no país.  

Entretanto, é necessário ir além das estatísticas para se entender o sentido dessa 

transformação, sobretudo quando verificadas as relações causais existentes entre o 

crescimento desse vértice religioso e as demais esferas da vida social brasileira.  

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o que se costuma chamar, de forma 

ampla e genérica, de movimento pentecostal, resulta de um terreno religioso bastante 

fragmentário em termos denominacionais, além de altamente suscetível, em curtos espaços 

de tempo, a inflexões em suas respectivas igrejas, gnosiologias e liturgias, tornando difícil o 

enraizamento de um sistema axiológico mais amplo e sistemático.  
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Em segundo lugar, e para além da esfera teológica e organizacional, o 

pentecostalismo, sobretudo a vertente neopentecostal, é um movimento religioso e cultural 

adstrito à recente modernização da periferia do sistema capitalista mundial, uma vez que seu 

timbre cultural é uma função direta da intersecção de dois processos sociais coetâneos, quais 

sejam: o de mudança social orientada pela expansão da sociedade de consumo (sobretudo a 

partir da aceleração do crescimento econômico durante o regime militar) e o de insuficiência 

(ou ainda, debilidade) das capacidades institucionais do Estado, por um lado, e organizativas 

da sociedade civil, por outro, no tocante ao enfrentamento dos problemas de marginalização 

social ocasionados pela excessiva desigualdade econômica e pelo déficit de capitais 

simbólicos (instrução escolar, renda, experiência de participação em organizações sindical e 

política etc.) necessários ao fortalecimento de uma cultura política cívica e democrática. 

Além disso, voltando à dimensão do crescimento da sociedade de consumo, 

vivemos, atualmente, sob a égide da retomada de uma economia política desenvolvimentista 

que, entre suas expoentes realizações, universalizou a linguagem instrumental e apetitiva do 

mercado no tecido das relações sociais, garantindo renda, crédito e acesso a bens de consumo 

caros – e idiossincraticamente ostentatórios – a praticamente todos os segmentos 

socioeconômicos da sociedade brasileira. 

Nesse cenário típico da modernidade periférica brasileira, as ações sociais 

orientadas ao êxito pautam-se pela acumulação de “experiências de sucesso” ... 

O neopentecostalismo, com todos os seus matizes, representa a vocalização de um 

ethos popular cultivado silenciosamente durante décadas de desamparo político e legal por 

parte do conjunto mais amplo da sociedade brasileira. Nesse sentido, tal movimento religioso 

pode ser lido como expressão da modernização conservadora do país – baseada na 

organização autoritária do desenvolvimento capitalista –, uma vez que os valores que ele 

organiza subordinam-se à concretização do ideal, pouco republicano, de mobilidade social 

nos termos estritos da lógica predatória do mercado. 

Ademais, como se verifica na teologia da prosperidade, a internalização de um 

ethos religioso fundado na emulação pecuniária e na absolutização ética do egocentrismo 

reflete a hodierna constituição de uma base ideológica mais ampla da sociedade brasileira 

contemporânea, que institui e entroniza um indivíduo valorativamente precário, que emerge 

dos interstícios da vida social para o cerne do capitalismo pós-industrial “queimando as 

etapas” do modelo clássico de modernização, fulcrado na organização política dos interesses 

e valores do mundo do trabalho pari passu com o desenvolvimento do modo de produção 
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capitalista e da superestrutura que o envolve. A unidade de ligação entre produção, 

distribuição, circulação e consumo na sociedade capitalista se constitui pelo mercado e 

através dele se tece a integração e a unidade do todo social. A produção e a distribuição 

passam, então, por um processo de coisificação e não obedecem a uma orientação consciente 

dos produtores das riquezas sociais. Teixeira (1995) citando Engels afirma que  

[...] todos os vínculos morais da sociedade são destruídos pela transformação dos 

valores humanos em valores de troca; todos os princípios éticos são destruídos 

pelos princípios da concorrência e todas a s leis existentes [...] são suplantadas 

pelas leis da oferta e da demanda. A humanidade mesma se converte em uma 

mercadoria”. (ENGELS, apud TEIXEIRA, p. 58) 

A tecnologia tomou o lugar do homem e os padrões de competitividade capitalista 

determinaram o enxugamento dos postos de trabalho encorpando um exército de reserva sem 

precedentes que fundamentam a tese do fim do emprego (RIFKIN, 1996, p. 12).  

O exército de desempregados busca alternativas de geração de renda vez que o 

Estado não interfere no mercado de forma a promover a recolocação do grupo e, nesse 

sentido, as instituições religiosas surgem como ambiente adequado e promissor para a 

organização de uma possibilidade de trabalho e obtenção de renda.  Cabe às igrejas de origem 

protestante voltadas à ética do trabalho a tarefa de absorver o contingente de desempregados  

Weber (2006) relacionou o protestantismo e o capitalismo revelando as afinidades 

eletivas entre a religião e o capitalismo – movimento religioso e capitalismo crescente. No 

entanto e não menos importante são os conceitos de economia aplicados na vida religiosa 

trazidos à discussão por Adam Smith (1776; 1981). 

Smith afirma que o interesse dos cléricos seria auferir renda através dos fiéis, assim 

como seria interesse dos produtores seculares fazê-lo através do comércio. Nessa esteira 

seguem-se Marx e Engles em a Idelologia alemã de que a religião é forjada pelos homens 

através da produção dos seus meios de vida (MARX, ENGELS, 1846, p. 176) 

BERGER (1985, p. 118) afirma que a economia é o veículo que leva a secularização 

“Vista de dentro da civilização ocidental [...] o portador primário da secularização é o 

processo econômico moderno, ou seja, a dinâmica do capitalismo industrial”. 

Logo, pode-se compreender porque as sociedades modernas ocidentais são as que 

vivenciam esse processo. A secularização, nessas sociedades, primeiro forjou-se na 

objetividade das relações sociais-econômicas e subjetivamente, com o tempo, na 

consciência. O resultado dessa chamada secularização da consciência é a produção de “[...] 

um número crescente de indivíduos que encaram o mundo e suas próprias vidas sem o 

recurso às interpretações religiosas. ” (BERGER, 1985, p. 119-120).  



127 
 

A secularização da consciência leva a estruturação de uma sociedade pluralista que 

se fundamenta em pressupostos individualistas e com significações segundo a sua maneira 

de ver e existir no mundo. O pluralismo não só permite a escolha (profissão, religião, etc)  

como obriga a isto, assim como a oferta moderna de consumo obriga a decisões.   

[...] já não é possível não escolher, pois é impossível fechar os olhos diante do fato 

de que uma decisão formada poderia ter sido diferente. Duas instituições centrais 

da sociedade moderna promovem a passagem do destino para as possibilidades de 

escolha e para a compulsão de escolher: a economia de mercado e a democracia. 

(BERGER; LUCKMANN, 2005, p.59).  

Outro traço marcante da sociedade moderna é a “especialização dos diferentes 

domínios de atividade social” (HERVIEU-LÈGER, 2008, p. 33) que pode ser visto nas artes, 

na economia, na ciência, na moral; uma especialização que se tornou possível devido à 

separação entre o Estado e a Igreja.  

Para Bourdieu, a Igreja, inserida nesse contexto de modernidade, tende a adaptar-

se a esse fenômeno, a essa nova configuração social e contará com um corpo de 

“funcionários” especializados para fazer essa tarefa a fim de ofertar o que a sociedade pede 

sem perder a essência do pensamento que se crê.  

O conjunto de transformações tecnológicas, econômicas e sociais, correlatadas ao 

nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em particular, aos progressos da 

divisão do trabalho e à aparição da separação do trabalho intelectual e do trabalho 

material, constituem a condição comum de dois processos que só podem realizar-

se no âmbito de uma relação de interdependência e de reforço recíproco, a saber, 

a constituição de um campo religioso relativamente autônomo e o 

desenvolvimento de uma necessidade de “moralização” e de “sistematização” das 

crenças e práticas religiosas. (BOURDIEU, 1982 p.34).  

Como no mercado, a religião sofre os impactos da livre concorrência. Nesse 

impacto, elementos antes considerados verdadeiros para ditar procedimentos e regras, 

passam a ser compreendidos como alegorias. Nem todos os indivíduos dispõem dos mesmos 

meios e dos mesmos recursos culturais para produzir seu próprio rol de crenças. 

[...] observa-se, por um lado, uma tendência à metaforização e à intelectualização 

das crenças tradicionais, da qual participam os teólogos das grandes igrejas a fim 

de restaurar a credibilidade cultural de sua mensagem em um ambiente secular. 

(HERVIEU-LÈGER, 2008, p.47).  

A religião na modernidade se organiza dentro da individualidade. O número de 

crentes nominais é grande e confirma essa tendência que revela entre outros pontos o 

enfraquecimento das grandes instituições. Dentro dessa individualização da fé há o 
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surgimento de pequenos grupos que se organizam e identificam dentro de suas necessidades 

sociais-existências.  

Como diferentes pessoas reagem da mesma forma a desafios semelhantes, pode 

acontecer que elas esperem essa forma de reação uma das outras e que se obriguem 

reciprocamente até mesmo a lidar com esta situação típica dessa maneira de não de 

outra. Esta é a pressuposição de que ações sejam transformadas em instituições”. 

(BERGER; LUCKMANN, 2005, p.18-19).  

Nessa perspectiva, pode-se inferir que, há um movimento dentro da própria 

modernidade em direção a religião. Esse movimento nasce das incertezas desse tempo que 

levam a busca de sentido. As instituições religioso-moral eram e em alguns casos, ainda são, 

produtoras e distribuidoras de sentido. Diante do pluralismo e do relativismo nas sociedades 

ocidentais, há uma tendência ao surgimento de crise de sentido.  

As instituições intermediárias só podem ministrar doses homeopáticas não podem 

eliminar as causas, mas podem abrandar as formas de manifestação da doença e fortalecer a 

resistência contra ela. Elas conservam as crises de sentido em estado de fogo brando e não 

deixam que se transformem em chamas vivas. (BERGER; LUCKMANN, 2005, p. 82).  

Ao legitimar tais instituições os indivíduos estão a consumir e a produzir sentido 

também. Tais ações ocorrem por meio da educação e da doutrinação. Mesmo que essa se 

restrinja a um grupo de seguidores, tais produções fazem parte do corpo social e interfere 

nas relações entre seus membros. Uma observação mais cuidadosa nessas sociedades em 

questão revela que a religião cumpre ações sociais, algo que deveria ser tarefa do Estado. 

Tal fato ocorre porque, 

[...] os leigos não esperam da religião apenas justificações de existir capazes de 

livrá-los da angústia existencial da contingência e da solidão, da miséria biológica, 

da doença, do sofrimento ou da morte. Contam com ela para que lhes forneça 

justificações de existir em uma posição social determinada, em suma de existir 

como de fato existem, ou seja, com todas as propriedades que lhe são socialmente 

inerentes. (BOURDIEU, 1982, p.48)  

Berger diz que “a modernização teve efeitos secularizantes, em alguns lugares mais 

do que em outros, mas ela também provocou o surgimento de poderosos movimentos de 

contra secularização”. E assim, nesse mundo conturbado e rápido, o Sagrado tende a voltar 

como possuidor de respostas no mínimo de esperança para uma realidade futura, pois  

[...] a modernidade tende a solopar as certezas com as quais as pessoas 

conviveram ao longo da história. É uma situação desconfortável, 

intolerável para muitos, e os movimentos religiosos que prometem certezas 
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são atraentes. [...] uma visão puramente secular da realidade encontra seu 

principal lugar social numa cultura de elite, a qual previsivelmente, 

influência muitas pessoas que não são membros dessa elite 

(inquietantemente em especial quando seus filhos são submetidos a uma 

educação que ignora ou mesmo atenta diretamente contra suas crenças e 

valores (BERGER, 2001, p. 10).  

O reencamentamento pelo mundo que o Sagrado tem a capacidade de fazer 

novamente florescer é possível porque há um corpo de especialistas que “no interior do 

campo religioso, constituem o princípio da dinâmica do campo religioso e também das 

transformações da ideologia religiosa”. (BOURDIEU, 1982, p. 50).   

 

 

 

4.11   O capital espiritual e o empreendedorismo econômico 

 

O conceito de capital social e o do empreendedorismo interagem entre si. Para 

PUTNAM (1995), capital social é identificado como características de organizações sociais, 

como a confiança, normas e redes de relacionamentos que promovem a cooperação entre os 

agentes envolvidos para seus benefícios próprios.  

Putmam (2000) ainda sugere que associações formais, participação cívica, 

confiança e altruísmo (voluntariado) são indicadores de capital social. Nessa mesma linha 

de pensamento Doh e Zolnik (2011) afirmam que é geralmente aceito que capital social 

inclui diferentes ideias centrais, como confiança mútua, participação e filiação em 

associações, além de normas cívicas. 

Bourdieu (1989) vê o espaço social como um campo de lutas no qual os indivíduos 

e grupos elaboram estratégias que permitem manter ou melhorar sua posição social. Estas 

estratégias estão relacionadas com os diferentes tipos de capital.  

Coleman (1988), por sua vez define o capital econômico tanto como renda e riqueza 

material como em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso. Este autor vê o capital 

econômico como uma parte importante da relação que une o as diferentes posições 

socioeconômicas.  

Para Bourdieu (1986) capital social da sua concepção se destacam três aspectos, a 

saber: os elementos constem ênfase no conflito e no poder, nas relações sociais que 

aumentam a habilidade de agente em avançar com seus interesses. Da perspectiva de 
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Bourdieu, o capital social se torna um recurso na disputa social que advém das diferentes 

arenas de disputa social, como por exemplo, a confiança, que é um componente em potencial 

de capital simbólico que pode ser utilizado na prática do poder simbólico.   

Stuart e Sorenson (2005), afirmam que empreendedores dotados de redes de 

contatos estruturadas estão mais predispostos a descobrir oportunidades promissoras e dessa 

forma se envolver em atividades empreendedoras.  

Tem-se que Coleman e Bourdieu introduziram o conceito de capital econômico na 

análise social para referir-se a forma social.  

Segundo BOURDIEU (1989) o espaço social é como um campo de lutas no qual os 

atores elaboram estratégias que permitem manter ou melhorar sua posição social. Esse 

capital é acumulado e reproduzido por meio de estratégias específicas de investimento 

econômico destinado à obtenção ou manutenção de relações sociais que possam possibilitar 

o esmaecimento de vínculos uteis economicamente.  

Coleman (1988) vai definir esse capital econômico como renda e riqueza material 

a que ele dá acesso (COLEMAN, 1988, p. 59). Noutras palavras Bourdieu e Coleman 

conceituam de forma semelhante o capital econômico ao passo que na análise do capital 

social e do espiritual apresentam formas distintas para esse e aquele autor.  

O conceito de capital social é discutido desde os anos 70 (PORTES, 1998) e é 

considerado um dos conceitos mais influentes das últimas décadas tendo contribuído para 

diversas análises da teoria social e do desenvolvimento econômico (WOLLCOCK, 1998).  

Na macroeconomia o tema interessa à teoria econômica no que se refere a entender 

as diferenças quanto a taxas de desenvolvimento econômico e de redução da desigualdade 

social (PORTES e LANDOLT, 2000).  Na microeconomia, as empresas em redes e os 

impactos do suporte oferecido para criação e desempenho, são tópicos de interesse recente. 

(GREENE, 1997; SHANE e CABLE, 2000). 

Bonacich e Modell, na clássica discussão sobre as bases da solidariedade afirmam 

que um aspecto fundamental da relação entre afiliação religiosa e capital social é que “[...] 

religião não é apenas um conjunto de crenças e práticas culturais: é também um conjunto de 

relações sociais” (BONACICH e MODELL, 1980, p. 236). Os laços religiosos estão 

subordinados a interesses econômicos, e podem ser considerados como recursos disponíveis 

a serviço destes interesses.  

Nos anos 80, Bourdieu e Coleman estudaram o capital social com o objetivo de 

compreender como os indivíduos inseridos em uma rede de relações sociais estável pode se 



131 
 

beneficiar de sua posição e ou gerar externalidades para seus membros. Sob essa perspectiva, 

o papel da religião na construção desse capital social no interior da rede da afiliação é 

fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo. 

Bourdieu (1980) destaca que são elementos constitutivos do capital social os 

elementos constitutivos; os benefícios obtidos pelos indivíduos mediante a participação em 

redes sociais e as formas de reprodução deste tipo de capital. E define capital social como 

[...] a agregação de recursos atuais ou potenciais que têm ligação estreita com uma rede 

durável de relações institucionalidas de reconhecimento e de intereconhecimento mútuo 

(BOURDIEU, 1980, p. 67).  

Bourdieu (1980) define campo com um espaço de correlações de forças, lutas e 

conflitos, no interior do qual os agentes se enfrentam com meios e fins diferenciados 

conforme sua posição relativa na estrutura, o que por sua vez está relacionado ao seu 

interesse em conservá-la ou transformá-la. O que orienta as estratégias é a posição dos 

agentes no interior do campo.  

O pensamento de Coleman (1988) sobre o capital social o define pela função, 

considerando-o uma variedade de diferentes entidades que compartilham aspectos das 

estruturas sociais que facilitam certas ações dos atores. Para Coleman o capital social não é 

totalmente conversível em capital econômico, mas pode ser importante no sentido de facilitar 

ações ou inútil para outras. (COLEMAN, 1988, p. 98).  

Coleman também defende que o capital social não é um atributo dos indivíduos, 

mas um aspecto dependente do contexto e da estrutura social, ou seja, esse tipo de capital 

acontece nas relações entre as pessoas e por meio de trocas que facilitam a ação de indivíduos 

ou grupos (ibid, p. 110).  

Assim, temos que o conceito capital social é divergente para muitos autores. Para 

alguns, são redes de relações de um indivíduo, para outros, no entanto, significa a taxa de 

confiança entre os membros de uma organização ou ainda a coesão social de uma nação. 

(LIN, 2001).  

Um segundo aspecto são os ganhos obtidos pelos indivíduos em razão da 

participação nos grupos. É esta participação que permite a apropriação dos benefícios 

materiais e simbólicos que circulam entre os membros da rede. E finalmente e não menos 

importante, está a reprodução do capital social. A reprodução deste capital social é o produto 

do trabalho necessário para produzir as redes de relações duráveis que podem proporcionar 

benefícios materiais e simbólicos que circulam entre os membros da rede.  
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É precisamente nessa perspectiva que o capital social tem importância para as 

frações de classe: nas possibilidades que a participação em grupos ou redes abrem, no sentido 

do aumento do rendimento possível de seu capital social e de seus investimentos, na forma 

de benefícios simbólicos160 ou materiais.   

As lutas concorrenciais entre indivíduos no interior de diferentes campos161 sociais 

relacionam-se ao capital social, pois as chances que os atores têm de acumular ou de 

reproduzir capital social depende de sua posição dentro do sistema de estratificação (ORTIZ, 

1983, p. 63).  O ponto principal é que enquanto Bourdieu enfatiza os conflitos e as lutas 

concorrenciais entre indivíduos e grupos pelos espaços de poder, Coleman destaca os meios 

pelos quais os diferentes grupos sociais trabalham em conjunto e as relações de reciprocidade 

e confiança entre eles.  

Para Serafim, Andion o termo “[...] capital sugere um tipo especial do capital social 

e pode ser compreendido como a influência de práticas, crenças, redes e instituições 

religiosas em indivíduos e organizações, tanto no âmbito econômico quanto social” 

(SERAFIM, ANDION, 2010, p. 568). Martes e Rodriguez (2004), por sua vem, definem o 

capital espiritual como  

“[...]  a confiança desenvolvida no interior dos grupos religiosos e que podem se 

tornar fontes de vantagem competitiva no mercado, favorecendo a ação 

empreendedora tanto no acesso a informações sobre oportunidades de negócio 

quanto na aquisição de recursos e facilidade na montagem dos esforços 

necessários para o desenvolvimento de oportunidades comerciais. (MARTES; 

RODRIGUES, 2004, p. 291).  

Os mesmos reiteram que “o pertencimento à igreja, mais do que a mera afiliação 

religiosa, propicia o capital social, uma espécie de capital ao qual, de outro modo, talvez não 

pudessem ter acesso”.  

BERGER e HEGNER (2003), refere o capital espiritual como a conquista de poder, 

da influência e prestígio, bem como à capacitação e aquisição de conhecimento, por um 

indivíduo ou uma organização, por participar de alguma tradição e/ou organização religiosa 

(BERGER; HEGNER, 2003, p. 6) 

                                                             
160 Como benefícios simbólicos cita-se o status ocupacional, dentre outros.  
161 O conceito de campo refere-se ao espaço no qual se manifestam relações de poder. Os campos se estruturam 

a partir da distribuição desigual de um quantum social que determina a posição ocupada por um agente 

específico. Esse quantum é o denominado capital social.  
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Nesse sentido, o empreendedorismo162 econômico abrange valores e atitudes, 

traduzidos em atividades produtivas, que compõem a essência do capitalismo liberal. É 

marcado pela expressão amplamente difundida: “espírito empreendedor” (Drucker, 1986; 

Chiavenato, 2004) e tem essencialmente um caráter individualista e corporativista.  

Empreendedor é aquele que age exclusivamente em prol do seu próprio negócio ou 

da sua corporação, na condição de empresário proprietário ou de administrador executivo. 

Está baseado teoricamente nos maiores economistas clássicos e neoclássicos (Smith, 1983; 

Ricardo, 1982; Marshall, 1981). É o capital espiritual advindo da teoria da prosperidade.  

 

 

4.12   Empreendedorismo, prosperidade e mobilidade 

 

Determinados aspectos dos valores religiosos das denominações protestantes são, 

em geral, “favoráveis ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico em sistemas 

capitalistas” (Weber, 2004).  

Weber considera que em suas origens, as crenças religiosas protestantes foram 

obstáculo para que os membros de suas comunidades conseguissem trabalho nos mercados 

tradicionais. Deste modo, os praticantes destas crenças foram, em muitos casos, forçados ao 

auto emprego e ao empreendedorismo. A mensagem protestante tradicional de melhoria 

individual das condições financeiras e materiais tem o potencial de ser bem recebida pelos 

imigrantes, afirma Weber (2004).  

Light e Gold (2000) e Martes (2000), entretanto, apresentam outra posição. Os 

autores afirmam que “Os  adeptos de crenças religiosas se afiliam às suas igrejas 

principalmente para poderem associar-se às redes sociais que elas oferecem” (LIGHT, 

GOLD, MARTES, 2000, p. 16). Deste modo, a afiliação religiosa “[...]seria ela própria a 

variável dependente, subordinada à decisão de associar-se a uma rede social com o objetivo 

de usufruir de seus possíveis benefícios” (LIGHT, GOLD, MARTES, 2000, p. 14). 

                                                             
162 Empreendedorismo e religião remonta à sociologia clássica e tem nos trabalhos de Weber (2006) referência 

obrigatória. O autor foi um dos primeiros a discutir tal tema e abordar os empreendedores sob a ótica da 

sociologia, identificando a contribuição do sistema de valores do protestantismo ascético para o éthos 

empreendedor. Ele distingue o empreendedor capitalista de seu predecessor histórico das sociedades 

tradicionais por sua busca racional e metódica por ganhos econômicos, pela dependência dos resultados 

medidos em relação a esses critérios econômicos, pela ampliação da confiança por meio do crédito e 

subordinação do consumo aos interesses da acumulação. São esses os elementos da racionalidade instrumental 

do ator econômico racional, por meio do qual estabelece uma relação sistemática de adequação entre meios e 

fins (SERAFIM e MARTES, 2007). 
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Segundo Fukuyama “[...] empreendedores que possuem elevados níveis de capital 

social têm acesso privilegiado a informações sobre oportunidades de negócio, possibilidade 

antecipada de aquisição de recursos e facilidade na montagem de esforços cooperativos para 

o desenvolvimento de oportunidades comerciais” (FUKUYAMA, 1995, p. 256).  

Estes indivíduos, assim como as empresas que criaram, ficam também mais bem 

posicionados para beneficiar-se das vantagens advindas da existência de alto grau de 

confiança entre os membros de suas redes, como, por exemplo, na redução dos níveis de 

oportunismo e dos custos de transação necessários à realização de negócios (FUKUYAMA, 

1995; NAHAPIET E GHOSHAL, 1998).  

Há igualmente evidência empírica de que empreendedores que possuem capital 

social têm melhores chances de acesso a relações pessoais importantes para o sucesso do 

negócio (BARON e MARKMAN, 2003) e a fontes de capital de risco para suas iniciativas 

(SHANE E CABLE, 2000; SHANE e STUART, 2002). 

O termo capital social é utilizado por aqueles que desejam incorporar fatores sociais 

na análise de fenômenos econômicos (CHANG, 2006) e explicar ampla variedade de 

comportamentos individuais e coletivos, tais como a obtenção de status e mobilidade social, 

vantagens competitivas em organizações econômicas, participação política, e bem-estar 

físico e psicológico (LIN, 2006). 

Nos termos desta tese faremos uso das definições elaboradas por Bourdieu (1983) 

e Maskell (2000), por acreditar que são conceitos mais aceitos no âmbito social do estudo e 

de maior amplitude. Para Bourdieu (1983, p. 51) falar de capital social é referir-se às 

vantagens e desvantagens de pertencer a esta ou aquela sociedade.  

Para Bourdieu capital social é um agregado de recursos reais ou potenciais que estão 

ligados à participação em uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas 

de mútua familiaridade e reconhecimento [...] que provê para cada um de seus membros o 

suporte do capital de propriedade coletiva (BOURDIEU, 1983, p.51)  

Por capital social definem-se os recursos inerentes a relações sociais, como, por 

exemplo, a confiança, reciprocidade, normas e relações de associação e cooperação, que 

facilitam a ação coletiva, para um propósito comum, ou que permitem obter certos benefícios 

econômicos, políticos e sociais. Atores sociais se engajam em interações e redes sociais de 

maneira a obter ganhos e acesso a recursos outros.  

Para Maskell o capital se constitui, então, em “[...] investimento em relações sociais 

com retornos esperados e a orientação para a produção de resultados. Segundo Maskell: 
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O uso do termo ´capital´ implica que estamos lidando com um ativo. A palavra 

´social´ nos diz que é um ativo alcançado pelo pertencimento a uma comunidade, 

por meio de processos de interação e aprendizado. (MASKELL, 2000, p. 111).  

No mesmo sentido Maskell (2000) trata do fundamento do conceito tratando o 

capital social como um ativo que ao ser acrescido da palavra social denota o ativo alcançado 

pelo pertencimento a uma comunidade, através de processos de interação e aprendizado. 

(MASKELL, 2000, p. 111).  

Para Serafim, Martes e Rodriguez o capital social “[...] propicia a extensão da rede 

de relacionamentos, permite a emergência de redes de ajuda mútua e solidificam valores que 

agilizam e facilitam as decisões” (SERAFIM; MARTES; RODRIGUES, 2010, p. 37). 

A confiança, a honestidade, a solidariedade e valores éticos e comunitários 

reforçam laços de pertencimento e ajudam a construir relações sociais que facilitam a ação 

entre seus membros, inclusive a ação econômica. (SERAFIM; MARTES; RODRIGUEZ, 

2010, p. 04).  

O capital social é alto onde as pessoas têm elevado grau de confiança mútua, 

portanto, o contrário, ou seja, em comunidades onde não existe confiança mútua, há pouco 

capital social (ALBAGLI; MACIEL, 2002, p. 6). 

Nesse passo importante trazer a conexão principal entre o capital social e o 

empreendedorismo. A conexão principal se dá em função do uso eficaz de recursos que são 

capazes de fomentar a criação e apoiar a sobrevivência de iniciativas de negócios. Para as 

iniciativas e prosperidade nos negócios a existência de um mercado consumidor para os 

produtos e serviços específicos daquela cultura tem fundamental importância.   

Em outras palavras, o capital social não existe independentemente de benefícios 

perseguidos, seja pelo fiel ou para o grupo. Tais benefícios são vistos como parte da 

reprodução e fortalecimento do capital social evangélico empreendedor que, assim, integram 

o marco conceitual de capital social.  

Para Serafim e Andion (2010) os indivíduos e as organizações se beneficiam do alto 

grau de confiança entre os membros de sua rede, obtendo vantagens como menor ocorrência 

de comportamentos oportunistas, redução dos custos de transação necessários à realização 

de negócios e acesso a relações pessoais importantes para a abertura do negócio (SERAFIM, 

ANDION, 2010, p. 565).  

Steiner (2006) apresenta o conceito que consolida a vantagem de se ter capital social. 

Para o autor pertencer a um grupo é possuir um capital. É um recurso que facilita as ações 
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entre os agentes, tornando desnecessárias todas as precauções a serem tomadas nos casos em 

que a honestidade e a confiança estão ausentes. (STEINER, 2006, p. 81).   

Serafim e Andion (2010) vão além afirmando que “[...] os elevados níveis de capital 

social propiciam aos empreendedores não apenas maior facilidade de acesso e 

compartilhamento de informações privilegiadas, mas também conhecimento acerca de 

oportunidades de negócios (SERAFIM, ANDION, 2010, p. 136).  

No século XXI o termo capital social abarca outros limites e configurações.  No 

capital  social individual o indivíduo tem o posicionamento em relação a rede de relações e 

dos ganhos que ele pode obter com essa rede. Já no capital social coletivo “a solidariedade 

entre comunidade e atores sociais e os ganhos de um determinado grupo onde os ganhos 

podem ter convivência solidária com seus membros” (PUTMAN, 2010, p. 301).  

No capital social individual o foco está no uso deste capital pelos indivíduos. É o que 

Lin trata como principal ponto como [...] os indivíduos investem em relações sociais e como 

capturam recursos.  

[...] o foco é no uso do capital social pelos indivíduos – como indivíduos 

acessam e usam recursos imersos em redes sociais para terem retornos em 

ações instrumentais. […]. Os pontos principais para análise nessa 

perspective são (1) como indivíduos investem em relações sociais e (2) 

como os indivíduos capturam os recursos imersos nas relações para gerar 

ganho para suas ações (LIN, 2001b, p. 21). 

No mesmo sentido Granovetter (2007) afirma que a importância dos contatos da rede 

de relações de um indivíduo na sua busca por um bom emprego, o de Bourdieu (1980) na 

análise de como os recursos atuais ou futuros ligados à rede de relações que um indivíduo 

pode utilizar, e o de Burt (2001) sobre como a localização de um indivíduo na sua rede de 

relações pode influenciar suas ações. Uma segunda perspectiva foi apresentada por LIN 

(2001). O autor afirma que as  

[...] discussões tratando de (1) como certos grupos desenvolvem e mais ou 

menos mantêm capital social com o recurso coletivo e (2) como esse 

recurso coletivo aumenta as possibilidades de vida do grupo. [...]. 

Reconhecendo o papel da interação entre ínvidos e do networking no 

desenvolvimento do capital social, o interesse central dessa perspectiva é 

explorar os elementos e processos da produção e manutenção desse recurso 

coletivo (LIN, 2001b, p. 22). 

Essas considerações referenciam o capital social individual e coletivo e convergem 

para outro tipo de capital: o capital econômico. O capital econômico pode fornecer 
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influência, referência e reconhecimento assim como no capital social individual. O 

empreendedor163, pode fazer uso do capital econômico para obter a informação. No entanto, 

outros e certos tipos de influências, de referências sociais e de reconhecimento só são 

reconhecíveis a partir do capital social específico daquele agrupamento164. Raros são os 

empreendedores que conseguem receber recursos dos investidores de capital de risco 

(SHEPHERD & ZACHARAKIS, 2001), 

Ou seja, o capital social de um indivíduo possibilita que ele obtenha recursos que, de 

outra forma, ele não conseguiria – ou que talvez conseguisse, mas de uma forma mais 

dispendiosa em termos de tempo, de custos e de esforço investido para adquiri-los (FLAP, 

2004; LESSER, 2000; LIN, 2001001B; WITT, 2004). 

Numa perspectiva complementar, Martes e Rodriguez (2005) afirmam que os laços 

religiosos podem estar subordinados a interesses econômicos e serem considerados recursos 

disponíveis. Segundo os autores, KE e confiança desenvolvidos no interior dos grupos 

religiosos podem se tornar fontes de vantagem competitiva no mercado, favorecendo o 

surgimento do empreendedorismo. As organizações religiosas oferecem serviços e recursos 

importantes para seus membros e para outras pessoas da comunidade, tais como aqueles 

relativos à saúde e aos suportes social e emocional. As doutrinas religiosas podem 

influenciar a visão de mundo das pessoas, suas prioridades de vida, sua socialização e suas 

preferências (no sentido econômico). (SMIDT, 2003).  

Em abordagens de natureza sociológica, o capital social é visto como sendo fruto de 

padrões de longo prazo, historicamente construídos, de associativismo, engajamento cívico 

e interações extrafamiliares, ou seja, como parte da construção sociocultural de uma 

comunidade. Putnam lembra que as práticas sociais mudam lentamente, em grande parte 

porque as normas e os valores são constantemente reproduzidos no seio da família, ao 

resguardo de influências externas e transformadoras. 

Na perspectiva econômica ortodoxa, a cooperação e a confiança, constituem uma 

resposta racional dos atores econômicos às oportunidades e restrições presentes em seu 

ambiente. A cooperação é facilitada, quando há sucessivas interações e disponibilidade de 

informações sobre o desempenho passado entre os atores. Desse ponto de vista, argumenta-

                                                             
163 Na interação com contatos de sua rede de relacionamento, o empreendedor pode ter acesso a ideias, 

indicação de clientes em potencial ou informações variadas, algumas com potencial de gerar um novo negócio 

(Davidsson & Honig, 2003; Nicolaou & Birley, 2003; Schutjens & Stam, 2003). 
164 Algumas ideias são geradas pelos próprios empreendedores, mas outras são ideias de pessoas da sua rede 

de relacionamento, compartilhadas com ele; ou, ainda, são construídas por ele na interação, no diálogo, com 

seus contatos (Gasse, Diochon, & Menzies, 2004). 
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se que a confiança pode ser construída, por meio de um processo sequencial que junta 

elementos de "interesse próprio encapsulado, intervenção do governo e o desenvolvimento 

de mecanismos para auto governança e o monitoramento pelos próprios atores", concluindo-

se que “a vasta maioria de nós inicialmente se associa porque acredita que é em seu próprio 

benefício fazê-lo” (Locke, 2001).  

É também desse modo que se observa o processo de geração de confiança entre 

empresas, como um processo gradual, que se inicia com o intercâmbio de conhecimentos em 

condições de reciprocidade, desenvolvendo-se à medida que essas relações ganham maior 

estabilidade, até formar-se uma rede de relações em que ´seu amigo é meu amigo´ (Maskell, 

2000).  

Em síntese, formações sociais são estruturas complexas que não podem ser vistas 

como meros produtos do planejamento, mas sim resultam de construção social ao longo de 

processos históricos de colaboração, competição e conflito. E, nesses processos, 

desempenham papel fundamental as políticas e estratégias, tanto públicas como privadas. A 

conclusão, portanto, é que a oposição “intencional/espontâneo” discutida na literatura sobre 

capital social representa uma falsa dicotomia.  

 

 

4.14 A bancada evangélica: a modernidade religiosa no espaço público 

 

Desde os anos 30 os protestantes históricos se elegem para o parlamento com 

presença discreta e sem o endosso oficial de qualquer denominação religiosa. A presença no 

cenário legislativo caracteriza-se pelo pluripartidarismo e sem concentração ideológica ou 

atuação importante. Nos anos 70, no entanto, a atuação no cenário político-institucional 

ganha visibilidade nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte quando a maioria dos 

seus representantes se alinham às discussões parlamentares atuando como uma bancada 

religiosa. Segundo Freston, Pierucci e Mariano (1993):  

[...] propuseram-se as tarefas de combater, no Congresso Nacional, a 

descriminalização do aborto e do consumo de drogas, a união civil de 

homossexuais e a moralidade, de defender a moral cristã, a família, os bons 

costumes, a liberdade religiosa e de culto e de demandar concessões de emissoras 

de rádio e tevê e de recursos públicos para suas organizações religiosas e 

assistenciais. (FRESTON; PIERUCCI apud MARIANO, 1993, p. 197). 
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Com o processo de redemocratização (1985) a política protestante foi articulada 

tornando-se mais visível e passando às práticas corporativistas165 inerentes a grandes igrejas 

pentecostais o que proporcionou o surgimento de uma, então, esquerda evangélica166. No 

entanto, o fracasso nas tentativas de criar uma entidade representativa dos protestantes167 e 

o surgimento político da Igreja universal do reino de Deus.  O quadro abaixo mostra a 

evolução das cadeiras ocupadas por evangélicos no período de 1995 à legislatura 55ª (com 

térmico em 2018): 

 

 

Gráfico 3 – Os parlamentares evangélicos na legislatura atual e a previsão 

Elaborado pela autora168 

                                                             
165 Algumas igrejas passam a apresentar candidatos oficiais que, eleitos, dão a tônica à política protestante 

(1986). Esta forma predominante de política pentecostal busca fortalecer lideranças internas, proteger a 

socialização sectária, acessar recursos para a expansão religiosa e disputar espaços na religião civil. 
166 Incentivado em parte pelas controvérsias em torno da nova política pentecostal, surge uma esquerda 

protestante ligada explicitamente à corrente teológica evangelical, diferente da antiga esquerda protestante 

ligada ao ecumenismo e a teologias não conservadoras. Esta nova esquerda é mais forte em meios históricos, 

mas tem apoio em alguns meios pentecostais. 
167 Outra característica da política protestante desde 1986 é as tentativas (todas fracassadas) de formar entidades 

representativas do mundo protestante (Confederação evangélica do Brasil 1987; Associação evangélica 

brasileira 1991; Conselho nacional dos pastores do Brasil 1993), sempre com fortes consequências políticas e 

às vezes com intenções explicitamente políticas. A política incentiva a formação de entidades unificadoras do 

campo evangélico, seja para disputar a liderança do eleitorado, maximizar o poder de barganha, ocupar espaços 

na religião civil ou resgatar a imagem pública arranhada. Vemos a vulnerabilidade do campo protestante 

brasileiro à ingerência política e a fraca estruturação enquanto campo religioso, malgrado o claro sentimento 

de união transdenominacional. As tentativas mostram a dificuldade de construir um consenso democrático; 

mas também revelam a impossibilidade de unificar o campo em apoio aos projetos hierocráticos ou teocráticos 

tão caros a certos líderes evangélicos. As divisões evangélicas se aprofundam à medida em que aumenta a 

proximidade ao poder. 

168 Disponível em Fonte: www.congresso.gov.br. 
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Para garantir as condições de funcionamento para a Igreja, aceitam-se os acordos. 

Afirmou um candidato um candidato:  

 

[...] onde na Bíblia está escrito que os servos ... devem financiar a expansão do 

reino das trevas? Antes, não deveria ser o contrário? Isso não é ingenuidade 

perante o poder, mas um pragmatismo autorizado pela visão sectária do mundo. 

Os benefícios recebidos não são vistos como traição à mensagem evangélica, mas 

como um imposto que o poder mundano paga à verdade. Não é constantinismo (a 

oficialização da Igreja pelo poder temporal); é a apropriação do Estado pela seita. 

[...] Somente os eleitos ... devem ocupar os postos-chave da nação », diz um líder 

da Assembleia ...  A pretensão é clara. É difícil para a seita imaginar outro papel 

político para si mesma. Ela sempre se viu como moralmente superior. Por isso, 

com relação ao poder secular, ela tem dificuldade em integrar-se em pé de 

igualdade com outros participantes; só admite ser marginalizada ou ser « cabeça ».  

Sobretudo entre alguns carismáticos de classe média, há um triunfalismo baseado na 

ideia de que os evangélicos têm um direito divino de governar. Segundo um parlamentar 

evangélico, se um dia vamos dominar literalmente na terra, por que hoje não podemos 

começar, como antegosto, a tomar o poder? Este direito de governar se liga com conceitos 

de batalha espiritual tratando da [...] a transformação do Brasil há de começar pela 

restauração espiritual da nação.  

 

 

4.14   Irmão vota em irmão!  

  

 No viés corporativista, o slogan “irmão vota em irmão” assume um novo sentido, 

pois o “irmão” não é apenas o cristão ou o evangélico, mas sim o membro da mesma igreja 

e que foi autorizado a se candidatar169 pela liderança.  

O político evangélico representa antes a sua igreja em detrimento da plataforma 

ideológica partidária e troca frequentemente de legenda, independentemente se esta é de 

                                                             

169 Também se buscava a defesa cultural do pentecostalismo: a eleição de políticos evangélicos seria necessária 

para se evitar a legalização do casamento homo afetivo e do aborto. Por outro lado, uma das bandeiras da 

política evangélica é a da ética: a participação cristã na esfera pública levaria à moralização do meio. No dizer 

de uma candidata da Igreja Universal, a “maioria dos incrédulos vai para a política visando interesses próprios, 

os cristãos vão para a política para levar e executar o que nos ensinou o Senhor Jesus”. 
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esquerda, direita ou centro. Afora os interesses expansionistas, outro objetivo declarado 

como determinante para a entrada dos evangélicos na política durante a Constituinte foi 

garantir a liberdade religiosa, impedir que a Igreja Católica se restabelecesse como religião 

oficial e fazer frente à sua influência na esfera pública.170 

O modo de fazer política são relações clientelistas e patronais perpetuadas pelas 

Igrejas171. As Igrejas pentecostais fundiram a patronagem campesina baseada em relações 

de confiança com o clientelismo urbano baseado em relações mercantis sem confiança mútua 

criando a figura do irmão deputado172. 

Esse novo clientelismo ganha legitimidade ética em razão do fator religião. As 

práticas clientelistas e patrimonialistas extrapolam o âmbito da igreja e passam a consumir 

recursos estatais com a criação de sociedades de cunho filantrópico apoiadas pelas igrejas, 

que recebem fundos governamentais, o que indica, sob o viés mais severo os caminhos para 

a troca de votos173. 

Não é por menos que se vem apontando que, embora a política pentecostal padeça 

dos mesmos vícios da política ordinária, a mobilização dessas igrejas significa o acesso de 

uma nova camada da população às instituições democráticas. Assim, sujeitos sem tradição 

de participação política organizada ou ligada às elites laicas integradas ao sistema político 

brasileiro174 adentram o jogo democrático, e, mesmo que este seja um efeito indireto da 

participação política pentecostal, é gerada uma consolidação da democracia no Brasil175. 

Por outro lado, os políticos evangélicos não se encontram na mesma situação dos fiéis e 

geralmente cresceram na vida e agora se encontram em condição financeira melhor do que 

a de seus irmãos de fé.  

                                                             
170 MIRANDA, Júlia. Nós, vocês e eles, cit., p. 163. A autora explica as “lideranças pentecostais se dizem 

perseguidas, necessitando, portanto, de representantes na política partidária para ‘terem acesso às autoridades’, 

para que a ‘igreja seja protegida’”. No mesmo sentido, FRESTON, Paul. Op. cit., p. 302-311, que destaca: “De 

fato, significava mais do que o mero direito de existir em um Estado laico. A Assembleia de Deus se dizia 

vítima de discriminação. Não os abusos individuais do passado, mas o tratamento desigual como uma 

comunidade: os evangélicos não são consultados pelo Governo antes de se tomarem decisões importantes da 

mesma forma que os católicos; eles têm poucos capelães nas forças armadas; imagens católicas ainda estão 

presentes em prédios do Governo; recursos públicos vão desproporcionalmente para os católicos”. 
171 ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 140. 
172 FRESTON, Paul, Op. cit., p. 330-338. 
173 MACHADO, Maria das Dores Campos. Evangélicos e as eleições de 2002 no Rio de Janeiro: as disputas 

pelo poder legislativo em perspectiva. In: BURITY, Joanildo A.; MACHADO, Maria das Dores orgs.). Os 

votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2005, p. 91-118, 

p. 106. 
174 BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira, cit., p. 173. 
175 ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 144. 
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Além disso, é de se indagar em que medida essa representatividade é realmente 

democrática, na medida em que se criou nas denominações pentecostais uma estrutura 

administrativa verticalizada e autoritária, que facilita a tomada de decisões e sua execução176, 

mas que reflete na atuação política das igrejas:  a Universal não realiza nenhuma consulta 

democrática aos membros das Igrejas locais para escolher os seus candidatos “oficiais”, 

sendo esta “prerrogativa única exclusiva dos dirigentes regionais e nacionais da Igreja”177. 

A Bancada Evangélica no Congresso Nacional eleita em 2010 era composta por 66 

parlamentares divididos em 14 diferentes partidos178 - perceba-se que a Bancada Evangélica 

na Câmara, contando com 65 deputados, só era menor do que a bancada do PT (77) e do 

PMDB (88)179. São, portanto, 66 deputados e um senador evangélicos, sendo 41 

pentecostais180, 23 protestantes históricos e dois sem denominação definida, demonstrando, 

na prática, a tendência apontada pelos sociólogos de que são os pentecostais que dominam a 

política evangélica brasileira. 

 

 

4.14.1     A Frente Parlamentar Evangélica  

  Conforme abordado anteriormente, na segunda metade do século XX, com o 

crescimento demográfico, o Brasil tornou-se, em termos absolutos, o maior país católico. No 

início do século XXI, dos dez países mais populosos do mundo181 , apenas o Brasil 

professava de forma majoritária a religião católica apostólica romana. Contudo, esse quadro 

                                                             
176 Ao analisar a estrutura da Assembleia de Deus, por exemplo, Chesnut caracterizou-a como um paradoxal 

autoritarismo participativo: na hierarquia piramidal da Igreja, o poder decisório é concentrado nas mãos do 

Pastor-Presidente (CHESTNUT, R. Andrew. Op. cit., p. 144). No dizer de Paul Freston, o governo na 

Assembleia de Deus é “oligárquico, agrupado em linhagens à volta dos Pastores-Presidentes de estilo 

caudilhista” (FRESTON, Paul. Op. cit., localizações 177-85). Também na Universal a comunicação se dá de 

forma autoritária, unilateral e vertical (CAMPOS, Leonardo Silveira. Op. cit., p. 83). 
177 ORO, Ari Pedro. Op. cit., p. 124. 
178 DEPARTAMENTO Intersindical de Assessoria Parlamentar. Evangélicos crescem no Congresso: PSC tem 

mais representantes. Brasília, 2012. Disponível em <http://www.diap.org.br/>. Acesso em: abr. 2012. 

MEMBROS da Frente Parlamentar Evangélica, Blog da Frente Parlamentar Evangélica. Disponível em: 

<http://frenteparlamentarevangelica.blogspot.com.br/>. Acesso em 08 abr. 2011. 
179 BANCADA evangélica cresce quase 50%. Estadão, São Paulo, 08 out. 2010. Disponível em 

<http://www.estadao.com.br>. Acesso em: abr. 2012. 
180 Os pentecostais estavam distribuídos em doze denominações: Assembleia de Deus, Brasil Para Cristo, 

Comunidade Shamá, Congregação Cristã do Brasil, Cristã Maranata, Igreja do Evangelho Quadrangular, 

Renascer em Cristo, Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do 

Poder de Deus, Nova Vida e Sara Nossa Terra (DEPARTAMENTO Intersindical de Assessoria Parlamentar. 

Op. cit.). 
181 Segundo o Instituto Population Reference Bureau, os dez países mais populosos do mundo, em 2011, eram 

a China (1,346 bilhão), Índia (1,241 bilhão), Estados Unidos (312 milhões), Indonésia (238 milhões), Brasil 

(194 milhões), Paquistão (177 milhões), Nigéria (162 milhões), Bangladesh (151 milhões), Rússia (143 

milhões) e Japão (128 milhões). 
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vem mudando ano a ano. Existem autores que tratam explicitamente do fim da hegemonia 

católica no Brasil.   

A bancada evangélica na Câmara dos Deputados surge a partir da Constituinte de 

1986. A possibilidade de que a nova Constituição declarasse o Brasil como um país 

oficialmente católico mobilizou a comunidade evangélica que procurou uma participação 

mais significativa nos processos legislativos brasileiros.  

Nesse sentido o grande aumento no número de evangélicos no Brasil, ocorrido 

fortemente nas décadas de 1980 e 1990, deve-se em boa parte à atuação da banca evangélica 

que, de acordo com alguns autores (Campos, 2003; Martins, 1994), conquistou benefícios 

importantes para a atuação proselitista das Igrejas. Sobre esse momento inicial da bancada 

no Poder Legislativo o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Adelor Vieira comenta: 

[...] A partir de 1988. Até então parece que as Igrejas, os evangélicos propriamente 

ditos, eles ficavam mais à margem, por opção: “não, não tenho nada a ver com 

isso, isso aí não é para nós”. E aí o Estado, o país estava perdendo uma grande 

parcela de contribuição, uma força trabalhadora, uma força intelectual, uma 

parceria que tem dado certo e que não era considerada na área da educação, na 

área da saúde, na área da assistência social, na área de recuperação de vida no que 

diz respeito ao seu estado social, psíquico, espiritual. Então isso passou a ser 

considerado, passou a ser valorizado. E a partir de então se viu ali um crescimento 

e hoje você pode detectar que existe uma grande interação, 53 uma grande 

participação dos evangélicos na sociedade que, até então, participavam apenas 

com o seu voto. (Deputado Adelor Vieira). 

O crescimento do grupo declarado evangélico aliado à presença na mídia e a ascensão 

política, são aspectos que se entrelaçam na consolidação da presença pública dos 

evangélicos.  A partir do processo constituinte de 1986, quando foram eleitos 32 deputados 

autodeclarados evangélicos, dos quais 18 se declaravam pentecostais (PIERUCCI 1996)182.  

Na década de 1990, a presença pública dos evangélicos, particularmente da Igreja 

Universal do Reino de Deus, se fez sentir, dentre outras coisas, por sua forte inserção na 

mídia, fruto das concessões negociadas no processo constituinte. O mote “crente não se mete 

em política” (PIERUCCI, 1996, p. 163) aos poucos dá lugar à política do “irmão vota em 

irmão” (SYLVESTRE, 1986)183.   

                                                             
182 PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na constituinte. In: 

PIERUCCI, Antônio Flávio; PRANDI, Reginaldo (org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, 

sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. 
183 SYLVESTRE, Josué. Irmão vota em irmão: os evangélicos, a Constituinte e a Bíblia. Brasília: Pergaminho, 

2006. 



144 
 

E é através desta mudança de mentalidade em relação à política político-partidária 

na defesa dos interesses religioso-institucionais, que os evangélicos vão se mobilizando184 e 

se fazendo visíveis na esfera política, atuando de forma alinhada.  

 

  

                                                             
184 Um dos frutos dessa mobilização foi a criação, em 2003, da Frente Parlamentar Evangélica – FPE que desde 

então tem se declarado como a legítima representante dos evangélicos na política184. A FPE é composta por 

senadores, deputados federais e por outros parlamentares colaboradores tendo, na legislatura de 2015-2019, 

eleito 72 parlamentares autodeclarados evangélicos184 que legitimam o discurso político evocando a identidade 

da crença religiosa.  
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Figura 5 – Last judgement in the Cathedral of Florence 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CAPÍTULO V 

O Aburguesamento evangélico 

 

Os anos de 90 foram abalizados pelo grande movimento mundial de globalização econômica 

e pela exclusão social. O processo econômico do final do século delineou um novo mapa e 

provocou a rendição ao capitalismo liberal como sistema sociopolítico e econômico. As 

políticas neoliberais de ajuste passaram a ser implantadas e para o cidadão-mundo, o espaço 

do mercado e do consumo torna-se lugar novo. O consumo se desvenda, como uma 

instituição formadora de valores e orientadora de conduta. O espaço do mercado e do 

consumo tornam-se, assim, lugares nos quais são engendrados e partilhados padrões de 

cultura” (ORTIZ, 1994, p. 121).   
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5.1 O aburguesamento evangélico  

 

A doutrina neoliberal procura responder às aspirações/desejos que emergem na 

sociedade oferecendo o mercado de consumo como fonte de satisfação dessas 

aspirações/desejos. Essas perspectivas e desejos particulares dos indivíduos são 

encaminhadas para as igrejas evangélicas neopentecostais, que apresenta um histórico 

numérico importante de atendimento aos anseios, desejos e aspirações de seus fiéis.  

Os anos de 1990 demonstraram que a ideologia neoliberal influenciou o modus 

operandi das igrejas evangélicas neopentecostais, na medida em que as eficiências dos 

resultados obtidos através da teologia da prosperidade passaram a integrar o mundo e, desde 

então, trabalhados pelas lideranças e disseminados pela mídia evangélica.  

A partir década de 90, as igrejas evangélicas iniciam um processo de busca por 

respostas às aspirações religiosas, apresentando bens simbólicos alinhados a essa nova 

realidade. Em especial a procura está na adaptação da forma comunicacional com os fiéis 

buscando aquela mais popular e mais apelativa.   

Com o desenvolvimento tecnológico, a estratégia para a disseminação desta nova 

doutrina, exige um deslocamento do eixo central de acumulação de capital: da propriedade 

privada para a apropriação do conhecimento técnico e científico, ou propriedade intelectual. 

A informação passa a ter espaço privilegiado, bem como os canais de comunicação.  

Algumas denominações passam a ter como marca identitária a pregação e a prática 

a partir desses ideais, tais como a Igreja Universal do Reino de Deus, e, com o crescimento 

e a estabilidade que adquirem um representativo patrimônio passando a exercer influência 

na prática das demais denominações. 

A lógica neoliberal de mercado determina que para estar incluído no sistema é 

necessário que o indivíduo seja um consumir, um consumidor voraz. Imprescindível, 

também que tenha o mínimo do conhecimento e domínio tecnológico. Afora esses 

qualificativos imprescindíveis, esses indivíduos estarão no contingente da massa excluída. 

A esses indivíduos restará, então, a salvação e a busca pela sobrevivência.  

A teologia da prosperidade é, então, a alternativa dos céus para cumprimento das 

promessas de saúde e riqueza. É uma válvula para os problemas que sufocam o homem na 

sociedade perversa e que reelabora os símbolos da religiosidade para afirmar que é possível 

deixar o segmento dos socialmente deprimidos e sem chances de buscar as aspirações e 

desejos de prosperidade. No grupo da então denominada classe média, viu-se na teologia da 
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prosperidade uma possibilidade de ascensão social, pois eram momentos de perceptível 

declínio e empobrecimento do pais e neste, essa classe estava seriamente comprometida.  

Mariano (1999) trata a questão, ao refletir sobre as formas de ruptura ou de ajuste 

aos valores da sociedade por parte dos grupos pentecostais (mas que poderiam ser 

generalizadas para os demais grupos protestantes). Para o autor, tais formas que marcaram 

os referidos grupos até a década de 1970 estão dando lugar às formas de ajuste.  

Diante da mobilidade social de parte dos fiéis, das promessas da sociedade de 

consumo, dos serviços de créditos ao consumidor, dos sedutores apelos mundanos a religião 

ou se mantinha sectária e ascética, aumentando a sua defasagem em relação à sociedade e 

aos interesses ideais e materiais dos crentes, ou fazia concessões. O sectarismo e o ascetismo 

cederam lugar à acomodação ao mundo, acompanhando o processo de institucionalização, 

ou a rotinização do carisma, do pentecostalismo. (MARIANO, 1999, p. 148). 

As mudanças sociais e das demandas proporcionou o ajuste da mensagem religiosa 

adequando-a ao processo neoliberal de mercado. Exigências foram disponibilizadas aos 

disposição dos fiéis e possibilidades de cumprimento delineadas para os fiéis e aos possíveis 

adeptos da linha religiosa neopentecostal.  

 

 

5.2  Empreendedorismo: o projeto de mobilidade 

 

SCHUMPETER (1911) em sua teoria do desenvolvimento econômico afirma que 

os [...] empreendedores são como a força motriz do crescimento econômico, por 

introduzirem no mercado as inovações que tornam obsoletos os produtos e as tecnologias 

existentes. (BARROS;  2008; FILLION, 1999).  

Os empreendedores inovam, criam valores e satisfações convertendo um material 

em um recurso, ou combinando recursos existentes em uma nova e mais produtiva 

configuração (DRUCKER, 1986, p. 45).  

Para FILION (1999), o empreendedor é aquele que imagina, desenvolve e realiza 

visões; elabora um planejamento, a partir da visão de futuro, que permite criar as condições 

necessárias à efetiva realização do seu empreendimento. E prossegue afirmando que    

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e 

atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, 

usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que 
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continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar 

decisões moderadamente arriscadas que objetivam a inovação, continuará a 

desempenhar um papel empreendedor. Um empreendedor é uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visões (FILION, 1999, p. 19).  

Nesse contexto, DORNELAS (2008) argumenta que os empreendedores vêm 

afetando a sociedade eliminando barreiras comerciais e culturais, globalizando e renovando 

conceitos econômicos, criando relações de trabalho modernas, quebrando paradigmas, 

encurtando distâncias entre países e gerando riqueza para a sociedade. É a globalização.  

Para Wanderley (1997) “o conceito de Globalização é ambíguo, complexo e 

ideológico [...] Pelo lado da mistificação ideologizadora, as ideias de eliminação de todas as 

fronteiras, de interdependência e oportunidades em condições de igualdade, de uma nova 

ordem mundial, da possibilidade de um Estado único com poder mundial, constituem um 

discurso envolvente e os governos passam a adotá-lo como referente central de seus 

diagnósticos e estratégias de ação” (WANDERLEY, 1997, p. 60)  

Neste universo incluem-se os evangélicos neopentecostais iurdianos, de orientação 

protestante. Logo, pertinentes os argumentos weberianos da influência do protestantismo 

para o surgimento de um tipo de capitalismo. 

Para Weber (2006) “[....] a prosperidade econômica sinalizava a qualidade dos 

escolhidos e lhes garantia a certeza de terem sido escolhidos por Deus. A prosperidade era 

um sinal visível de predestinação e esta ideia encontra seu principal sustentáculo teórico em 

Weber” (WEBER, 2004, p. 136).   

As proposições teóricas de Pierre Bourdieu foram bastante influenciadas pela 

leitura weberiana dos protagonistas do sagrado. Afirma Bourdieu que “[...] Construí, a noção 

de campo contra Weber e ao mesmo tempo com Weber, refletindo as análises que ele propõe 

das relações entre padre, profeta e feiticeiro” (BOURDIEU, 2004, p. 65). 

Bourdieu definiu capital como consequência de um trabalho acumulado, enquanto 

Marx asseverava a dicotomia entre infraestrutura material e superestrutura simbólica 

(MARX, 1983, p. 45-78).  

Bourdieu aglutinou essas duas perspectivas ao postular que os interesses materiais 

e os interesses ideais são facetas de uma mesma economia do poder. Assim, além dos 

atributos mais comuns associados à noção de capital, tais como dinheiro e propriedade, 

outros tantos foram agregados a ela, dentre os quais as diversas habilidades, qualidades, 

competências de julgamento e apreciação, a educação, as relações sociais e familiares, os 

conhecimentos culturais, artísticos, técnicos etc.  
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Essas são formas de capital não materiais ou consumíveis; são antes o resultado de 

uma disposição social dentro de uma economia simbólica e material, na qual os capitais em 

suas variadas modalidades se encontram desigualmente distribuídos, fator que os torna 

objeto de disputa nas lutas que se desenrolam nos mais diferentes campos sociais que visam 

a legitimação, em termos weberianos.  

Nesse sentido, diferentemente da noção de capital espiritual tenderia a tratar a 

competência, a preferência e o conhecimento religiosos como bens situacionalmente 

adquiridos dentro de uma economia simbólica mais ampla que envolve sempre lutas e 

disputas (BOURDIEU, 2004, p. 57). 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em relatório de 2010 apresenta um 

conceito de empreendedorismo que é relevante no estudo: 

Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, 

como, por exemplo: uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão 

de um empreendimento existente. Em qualquer das situações a iniciativa pode ser 

de um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas (GEM, 

2010, p. 215). 

Nesse sentido os argumentos de MACEDO (1990, p. 86) líder da Igreja Universal, 

corrobora para a compreensão do conceito explicitado trazendo à discussão a relação de 

sociedade onde  

[...] o que nos pertence passa a pertencer a ele; e o que é dele passa a nos 

pertencer”, ou seja, ele é um sócio que tem obrigações a cumprir cabendo ao fiel 

exigi-las. Afirma o líder da IURD “comece hoje, agora mesmo, a cobrar dele tudo 

aquilo que ele tem prometido [...] O ditado popular de que promessa é dívida se 

aplica também para ele”  

E ANDRADE (2009) líder religioso da mesma denominação afirma que a relação 

contratual sinalagmática estabelece uma relação de fé inabalável e de fidelização na prática 

do dízimo. É o que afirma o quando perguntado por que as pessoas de outras religiões não 

prosperam. Afirma o bispo: 

[...]   porque não usam essa fé que nós usamos. A resposta, essa é a menor resposta 

que eu tenho pra te dar. Não usam a fé que nós usamos, porque nós acreditamos e 

usamos a fé. Não, ele vai fazer e eu creio. Vou ser fiel a ele nos meus dízimos, nas 

minhas ofertas. E conforme está escrito “daí, e servos-a dado” escrito lá em João 

[...]  

    ... 

Muitas pessoas infelizmente vê a situação dificílima e se revolta com Deus, “Deus 

me deixa nessa vida, Deus não quer [...] Deus não me ama”. Não! A culpa é da 

pessoa, a pessoa que procurou de uma maneira ou de outra essa vida. Mas quando 
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a pessoa diz não, se Deus quer que eu seja próspero, Deus quer que eu tenha o 

melhor nessa terra, então eu também quero! Então vai se encaixar, a minha vontade 

com a de Deus, se eu quero o melhor e ele quer o melhor pra mim, então pronto, 

juntou a fome com a vontade de comer. (ANDRADE, 1999)  

 

Utilizando dessa estratégia firma-se o contrato e para que surta os efeitos é 

necessário o pagamento do dízimo e a realização de ofertas, como forma de provar a fé 

quanto maior a manifestação de fé por meio da oferta, maior a benção recebida. Ou seja, 

quanto mais se dá, mais se recebe.  

MARIANO (1999) citando fala de MACEDO (1989) traz à discussão que é 

necessário dar o que não se pode dar.  

O dinheiro que se guarda na poupança para um sonho futuro, esse dinheiro é que 

tem importância, porque o que é dado por não fazer falta não tem valor para o fiel 

e muito menos para Deus. (MACEDO, 1989)  

A teologia da prosperidade185 como conceito importado tem um dos seus 

fundamentos baseado na pregação da prosperidade financeira e sua inserção na religiosidade 

brasileira remonta dos anos 70, coincidindo com o expressivo crescimento do percentual de 

evangélicos na população brasileira.  

A filosofia da teoria da prosperidade permeada pela acumulação financeira 

encontrou acolhida na maioria das igrejas neopentecostais que surgiam, sob diversas 

denominações constituindo-se, daí, em terreno fértil para estabelecer ascensão numérica seja 

em número de fiéis ou de templos.  

Segundo a abordagem de PROENÇA (2003), DAUGHERTY (2004) e HAGIN 

(2004), todo cristão tem direito a saúde e a riqueza, fazendo com que doença e pobreza sejam 

consideradas maldição e, daí a prosperidade é um direito, daqueles que dizimam em nome 

do apoderamento econômico.  

O pensamento de WEBER (2006) destaca aspectos relativos à ética protestante 

associada ao enriquecimento ao afirmar que o mal da riqueza estava relacionado o uso que 

se faria dela, no caso de a mesma ter sido obtida com o propósito posterior de uma vida 

folgada e despreocupada e o seu detentor se dedicasse ao ócio e ao pecado.  

                                                             

185 Os pregadores dessa doutrina enfatizam a “confissão positiva”, que é fundamentada no pressuposto de que 

forças mentais estão à disposição do indivíduo para que, uma vez manipuladas, possam realizar curas e resolver 

problemas. O que torna tão atraente este modelo de pregação é o fato de que os fiéis são elevados a categorias 

de pessoas superiores, com acesso direto as graças por direito, o que reforça a tese da obrigatoriedade de 

garantia da prosperidade material.  
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As pregações reforçam a influência das lideranças na indução de práticas seculares 

de consumo, cultuando a riqueza e o sucesso, revertendo o conceito de sofrimento e 

resignação, pregado pelas igrejas cristãs católicas e evangélicas tradicionais, como o 

caminho para alcançar a graça celestial.  

SILVA (2004) afirma que o atestado comprobatório é feito por instrumentos e 

padrões estabelecidos pelo grupo e pelas lideranças. Assim, na experiência religiosa dessas 

igrejas, é feita a aproximação do sagrado da experiência religiosa com o sagrado social, 

através de uma simbologia coletiva materializada em torno da riqueza e prosperidade 

econômica.  

A semelhança da abordagem filosófica com a perpetuação desse modelo de 

experiência e do sagrado ocorre através do discurso, que desperta a consciência coletiva do 

grupo para um conjunto de valores e significados que vão ao encontro das suas aspirações e 

atende aos seus desejos mais íntimos e significativos, dando identidade à pessoa, 

despertando entre ela e o grupo a que pertence um forte sentimento de envolvimento, que 

pode ser entendido como um compromisso moral de ação e obediência interativa dentro do 

grupo.  

Essa interação eleva a autoestima do indivíduo, que se sente recompensado e 

estimulado, podendo transformar-se em uma pessoa mais determinada, com maior coragem 

e força para enfrentar os desafios existenciais (SILVA, 2004). 

 

 

5.3  A mobilidade social e a “nova” classe média empreendedora 

 

Uma das questões centrais nas pesquisas sobre mobilidade social se refere a 

transmissão de status e suas variações. Uma questão que tem sido estudada, porém ainda em 

aberto, se refere aos efeitos da religião sobre o processo de estratificação e mobilidade social 

em especial a associação da religião às variáveis relativas a desempenho econômico dos 

indivíduos.  

Segundo Weber (2006) as afinidades eletivas186 entre os estilos de religiosidade das 

religiões e determinadas camadas sociais específicas, representam os interesses materiais e 

                                                             
186 A elucidação das “afinidades eletivas” entre o estilo de religiosidade puritana e o desenvolvimento 

capitalista, ponto de partida e de chegada dos estudos weberianos, tem agendado uma forte vertente da pesquisa 

sociológica da religião desde então. 
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ideais específicos. Assim, os burocratas foram os portadores e propagadores do 

confucionismo assim como os burgueses da Europa do século XVI o foram do puritanismo.  

A mobilidade social no Brasil tem sido bastante estudada (HALLER E SARAIVA, 

1991; SCALON, 1999; AGUIAR, FERNANDES E NEVES, 2004). Em relação à interação 

com a religião, há elementos na literatura que nos levam a considerar a hipótese de que os 

possíveis diferenciais de mobilidade dos protestantes possam ser ainda mais expressivos. 

Entre os neopentecostais se observam programas de treinamento para o empreender 

com enfoque particular especial na teoria da prosperidade e os benefícios advindos da prática 

dizimista e do trade-off.  

A proposição que define a função sociológica da religião encontra suporte na tese 

de que todas práticas religiosas se convertem em interesse do campo sócio-político de uma 

sociedade desde que venham satisfazer as demandas políticas e econômicas de certos grupos 

sociais.  

O processo de assimilação do novo discurso, da teologia da prosperidade, tem 

motivação de interesse não apenas religioso, mas também tem significação político social. 

A inserção do protestantismo, por seu turno, também deve ser considerada como projeto 

político numa abertura no tecido social para que a ideologia ianque trazendo para as terras 

pós-coloniais do expansionismo ibérico no novo continente a modernidade. As nações 

protestantes eram consideradas o carro-chefe do desenvolvimento capitalista.  

O tratamento do conceito da globalização conduz a dois caminhos. O caminho da 

objetividade e ao caminho da mitologização. No entender de WANDERLEI (1997, p. 60): 

[...] o conceito de globalização é ambíguo, complexo e ideológico (...) Pelo lado 

da mistificação ideologizadora, as ideias de eliminação de todas as fronteiras, de 

interdependência e oportunidades em condições de igualdade, de uma nova ordem 

mundial, da possibilidade de um Estado único com poder mundial, constituem um 

discurso envolvente e sedutor, e os governos passam a adotá-lo como referente 

central de seus diagnósticos e estratégias de ação” (WNADERLEI, 1997, p. 60) 

A maioria dos elementos desse messianismo geopolítico do neoliberalismo ajustado 

a partir do antigo paradigma da modernidade capitalista funcionam como catalisador das 

necessidades e do cotidiano dos indivíduos desterritorializados que buscam novos 

paradigmas em suas micro experiências, fundando assim, numa cosmovisão religiosa, nos 

quais é possível se tentar fazer uma síntese entre a religião e economia.187  

                                                             
187 O tema “Teologia e Economia” a que estamos aqui nos referidos deve ser compreendido diferentemente da 

crítica teológica à economia política feita hoje, em alguns círculos de pesquisa em Ciências da Religião e 
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Assim, a tese de Weber que demonstra o estreito relacionamento entre religião e 

racionalidade econômica, tem trazido as novas gerações de intelectuais desafios constantes 

para compreensão das relações existentes entre religião e mercado. 

Ao tratarmos, então, do grupo religioso neopentecostal, estamos falando da 

orientação protestante e das relações de trocas no mercado simbólico que decorrem, 

naturalmente, dos argumentos lançados por Weber sobre a influência do protestantismo para 

o suprimento de um novo tipo de capitalismo.  

O ajuste do discurso ultrapassou os limites e expressa a individualidade da religião 

moderna na qual o mercado é o realizador dos desejos tal qual induz o discurso neoliberal. 

Esse ajuste religioso tem um elemento que a economia neoliberal não leva em conta: a 

alimentação e a indução de que os excluídos podem e tem o direito de se integrarem ao 

mercado. É a religião com discurso econômico e a economia com discurso religioso. SUNG 

(1993) trata do ajuste econômico:  

[...] O princípio fundamental que move tal sistema de mercado é a livre 

concorrência; cada um deve defender os interesses pessoais contra os interesses 

dos outros (o egoísmo) para o período funcionamento do sistema (...) o caminho 

para a solução dos nossos problemas sociais estaria no fomento do egoísmo. O 

mercado é apresentado como um ente supra-humano capaz deste milagre – 

transformar o egoísmo em “bem comum” (amor ao próximo). Os economistas 

neoliberais falam da necessidade de se ter “fé” no mercado (...) Amar ao próximo 

é defender os interesses pessoais contra os outros integrados no mercado e, 

principalmente, contra a “violência” dos excluídos do mercado” (SUNG, 1993, p. 

174).  

Para Bourdieu (2004) o campo da religião é um espaço comparável ao mercado 

com seu comércio de símbolos. Por isso, as religiões competem entre si na busca de apoio 

dos vastos setores populares constituintes de suas clientelas. Assim, no campo religioso, o 

paradigma para a organização é dado pela evolução das instituições econômicas, quando 

concomitantemente surge a necessidade de contabilidade e da compra de propriedades.  

Se a religião cumpre funções sociais tal se deve ao fato de que os leigos não esperam 

da religião apenas justificativas de existir capazes de livrá-los da angústia existencial da 

contingência e da solidão, da miséria biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. 

Contam com ela para que lhes forneça justificações de existir em uma posição social 

                                                             
Teologia. Essa perspectiva tem ganhado projeção no pensamento de alguns autores, dentre eles, citamos Franz 

Hinkelammert, Hugo Assmann, Júlio de Sant’Ana e Jung Mo Sung. 
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determinada, em suma, de existir como de fato existem, com todas as propriedades que lhes 

são socialmente inerentes. (BOURDIEU, 1992)  

Outro elemento importante é a opção de o movimento ser uma religião pautada pelo 

“novo”. É possível que esta opção não esteja fundamentada ou se insira conscientemente 

num debate pós-moderno, entretanto, sua sensibilidade para o cotidiano e a observação 

apurada do que as massas sociais estão solicitando das instituições, o fazem adequar vários 

elementos da pós-modernidade ao seu discurso religioso a fim de atender a demanda dos 

anseios da sociedade contemporânea.  

Os dois elementos anotados trazem para o discurso religioso características não 

observadas até então nas práticas religiosas. A primeira tem a ver com a comunicação e a 

linguagem que antes estava no âmbito de um discurso transcendente e, portanto, fora da 

realidade da cultura de massa. Esse método nem sempre atingiu os objetivos da racionalidade 

humana, por isso a religião chegou à modernidade tentando dar sentido racional a fé. É o 

entendimento de Sung: 

“Agora a burguesia só fala em ajuste econômico que exige sacrifícios da 

população pobre, não mais em desenvolvimento para todos... Chegamos ao ‘fim 

da história’ (Fukuyama), isto é, descobrimos o segredo da história humana: só o 

mercado capitalista, sem intervenção do Estado e da sociedade, pode resolver os 

nossos problemas econômicos e sociais. É a proposta neoliberal (...) O princípio 

fundamental que move tal sistema de mercado é a livre concorrência; cada um 

deve defender os interesses pessoais contra os interesses dos outros (o egoísmo) 

para o período funcionamento do sistema (...) o caminho para a solução dos nossos 

problemas sociais estaria no fomento do egoísmo. O mercado é apresentado como 

um ente supra-humano capaz deste milagre – transformar o egoísmo em “bem 

comum” (amor ao próximo). Os economistas neoliberais falam da necessidade de 

se ter “fé” no mercado (...) Amar ao próximo é defender os interesses pessoais 

contra os outros integrados no mercado e, principalmente, contra a “violência” dos 

excluídos do mercado” Uma nova espiritualidade” (SUNG, 1993, p. 178).  

O neopentecostalismo assume, assim, a pecha de religião de mercado em razão da 

prática da teologia da prosperidade, no aspecto da religião e teoria da prosperidade pelo veio 

socioeconômico que produz.   

É a integração dos excluídos ao mercado na composição da relação teologia da 

prosperidade e teoria da prosperidade, numa reciprocidade discursiva que denominamos, 

aqui, trade-off. 

O ajuste do discurso iurdiano pelo viés econômico permeado pela ideologia 

neoliberal e pelas práticas consumeristas inerentes ao processo de globalização e de 

integração de mercados motivam o investimento na mobilidade do campo religioso. O 
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sucesso econômico e a prosperidade são sinais de que Deus está cumprindo o papel no pacto 

de prosperidade com o fiel. 

As análises anteriores já demonstraram que a Teologia da Prosperidade possui bases 

que facilitam o seu desenvolvimento, em parte, pela sua consonância com a lógica do sistema 

econômico neoliberal. Ou seja, as noções de livre iniciativa, de privatização e abertura das 

fronteiras de mercado, e de retorno de investimentos encontram no universo religioso 

algumas similaridades. Nesse sentido, estão a pregação e a prática sobre o dízimo como uma 

possibilidade de prosperidade material e financeira posterior, e as recomendações de líderes 

para que o fiel empreenda negócios próprios.  

A teologia da prosperidade serve perfeitamente aos interesses de um pentecostalismo 

de acomodação a um novo estágio sócio-econômico da sociedade Ocidental. Isto porque, é 

uma teologia que não se rege pelos ditames da fuga e sim, por uma imersão na sociedade em 

sua dimensão econômica (CAMPOS, 1999, p. 375). 

O êxito da teologia da prosperidade, entre outros aspectos, se dá justamente porque 

apresenta um Deus que não incomoda o bom funcionamento do mercado, ao contrário da 

“teologia da libertação”. Mariano analisa que  

[...]  nos cultos da Igreja Universal, além de exortados a pagar o dízimo, a dar ofertas 

com desprendimento e a participar da corrente da prosperidade, os fiéis, ansiosos 

por enriquecer, são aconselhados a deixar de ser meros empregados (MARIANO, 

1999, p. 84).  

Receber incentivos para abrir negócios e se tornar patrões é o desejo da maioria dos 

que vendem sua força de trabalho no mercado. Para enriquecer, portanto, não adianta apenas 

confessar a fé correta e exigir seus direitos. Devem trabalhar, ser astutos e aproveitar as 

oportunidades. Semanalmente, a Universal realiza a “corrente dos empresários” 

(MARIANO, 1999, p. 85).  

“[...] somam-se a isso os valores de consumo presentes nessa forma de 

religiosidade, tanto no contexto protestante como no católico-romano. O incentivo 

ao uso de camisetas e de outros bens de uso pessoal com marcas de apelo religioso, 

assim como a compra de discos, o recurso a objetos mediadores do sagrado como 

rosas, lenços, martelos, compõem um universo de consumo sinalizador, na visão 

dos fiéis, de uma “vida de bênçãos” (MARIANO, 199, p. 89).  

No entanto, para Mariano apud Ribeiro, entende que a relação da teologia da 

prosperidade com o sistema econômico capitalista não confere mobilidade social aos fiéis 
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porque a lógica de consumo não gera a poupança necessária para reforçar o sistema, 

conforme as teses weberianas. (RIBEIRO, 2011, p. 12).  

A teologia da prosperidade188 embora não conduza à formação de poupança, baseia-

se na defesa da prosperidade como algo legítimo e mesmo desejável ao cristão, no estímulo 

ao consumo e no progresso individual e em acentuado materialismo. Para Mariano  

“[...] a teologia da prosperidade não afirma que o capitalismo é o Reino de Deus, 

ainda que sua proposta de salvação do ser humano seja identificada a partir da 

apropriação e do consumo de bens, em consonância com a lógica capitalista” 

(MARIANO, 1999, p. 134).  

Sung identifica uma “teologia” como própria e inerente ao sistema econômico 

neoliberal. Segundo Sung   

Trata-se de uma lógica e de uma linguagem própria do neoliberalismo – e de seus 

representantes políticos – como: a necessidade de ter “fé” no mercado, a defesa de 

seu caráter auto regulador (e de sua “mão invisível”) e a sua perspectiva salvífica 

que destina à exclusão e/ou à morte aqueles que não se encontram ajustados à 

dinâmica sistêmica (SUNG, 1973, p. 174) 

No entanto, as análises de Sung são baseadas a partir das afirmações e materiais de 

“não-teólogos profissionais para mostrar que o capitalismo está fundado numa lógica mítico-

religiosa perversa” (SUNG, 1973, p. 175) 

SUNG (1973), avalia o poder que a teologia da prosperidade oferece e identifica 

como uma forma de resistência dos pobres aos esquemas de negação da dignidade humana. 

Todavia, para ele essa forma de resistência dos pobres tem limites que os fazem ser 

facilmente cooptados pelo sistema de mercado. Isso porque acabam reproduzindo as mesmas 

estruturas de pensar e ver a realidade, os marcos categoriais da esperança capitalista. (SUNG, 

1973, p. 176) 

E nesse sentido Sung trata da teoria da prosperidade afirmando que  

A reconquista da humanidade, via comunidade dos “salvos”, é feita pelos 

mecanismos de mercado: compra-se a salvação. A pertença a esse povo eleito está 

profundamente condicionada aos mais diversos tipos de “contribuição” financeira. 

Além disso, se reproduzem os mecanismos excludentes de mercado: os que não 

são “consumidores” dessa religião, os que pertencem a outra religião ou Igreja, 

são excluídos da salvação, não são pessoas. De novo, a realização de sua esperança 

necessita de exclusão e condenação de outros. (SUNG, 1973, p. 178) 

                                                             
188 Teologia da Prosperidade não tece uma única crítica sequer ao capitalismo, nem à injustiça e desigualdade 

sociais, nem aos desequilíbrios econômicos do mundo globalizado. 
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A teologia da prosperidade está, portanto, relacionada com o sistema econômico 

neoliberal. Às práticas religiosas de parcela considerável da população são acopladas (ou 

incentivadas) práticas socioeconômicas, em consonância com a lógica do neoliberalismo. 

Tal aglutinação possui embasamento religioso que contribui para a associação entre 

consumo e salvação, e entre capitalismo e Deus. No entanto, Mariano entende que a 

prosperidade material advinda da teoria da prosperidade, ocorre apenas no espectro religioso 

e imaginário.  

No mesmo sentido Bourdieu (2004)  “[...] o poder simbólico (que não se limita ao 

religioso) se exerce no domínio religioso mais do que em outros campos de atividade social, 

provavelmente porque uma boa parte de sua arquitetura conceitual baseia-se no poder quase 

mágico de enunciação de fazer ver e de fazer crer, de confirmar e de transformar a visão de 

mundo e, por isso, a própria ação sobre o mundo” (BOURDIEU, 2004, p. 123).  

Esse poder só se exerce enquanto é reconhecido e, nessa perspectiva a religião 

aparece como atividade essencialmente simbólica, como um conjunto de práticas e de 

representações cuja eficácia não é de ordem material. O simbólico compreende a linguagem, 

mas não se reduz a ela; ele designa também a função cognitiva dos signos, linguísticos ou 

não.  

O poder do símbolo repousa sobre aquilo que ele não diz explicitamente, naquilo 

que ele supõe sem explicar abertamente. Ele conduz a uma relação de sentido socialmente 

fundado, o que significa dizer que o poder simbólico não se constitui fora das relações de 

forças características da estrutura social em sua totalidade (BOURDIEU, 2004, p. 141). 

A globalização, a economia de mercado e consumo são elementos determinantes na 

formação ideológica, portanto, da construção dos sentidos, que embasa a produção dos 

discursos.  

O trânsito religioso e a sedução do acesso a uma classe social superior têm 

motivação de cunho religioso-cultural e, especialmente, sociológica. Conforme Bourdieu, 

toda opção religiosa está carregada de justificativas “[...] do existir” numa posição social 

determinada. A religião cumpre funções sociais, “primeiro em favor dos grupos que a 

produzem e em seguida em favor dos grupos que a consomem” (BOURDIEU, 2004, p. 43). 

Para Bourdieu, o campo religioso é um espaço comparável ao mercado com seu 

comércio de símbolos. Por isso, as religiões competem entre si na busca de apoio dos vastos 

setores populares constituintes de suas clientelas. Assim, no campo religioso, o paradigma 

para a organização é dado pela evolução das instituições econômicas, quando 
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concomitantemente surge a necessidade de contabilidade e da compra de propriedades.  

Assim, para Bourdieu:  

“Se a religião cumpre funções sociais, tornando-se, portanto, passível de análise 

sociológica, tal se deve ao fato de que os leigos não esperam da religião apenas 

justificativas de existir capazes de livrá-los da angústia existencial da contingência 

e da solidão, da miséria biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. Contam 

com ela para que lhes forneça justificações de existir em uma posição social 

determinada, em suma, de existir como de fato existem, com todas as propriedades 

que lhes são socialmente inerentes” (BOURDIEU, 2007, p. 56) 

Este capítulo procurou abordar a influência que a crença religiosa exerce sobre seus 

empreendedores enquanto frequentadores da esfera econômica. Essa influência é 

considerada neste trabalho como intencional e objetivada nas categorias empreendedor 

iurdiano. A tese weberiana de que o empreendedorismo não se desenvolve apenas com atos 

motivados por interesses econômicos é validada, pois também ocorre por normas e valores 

internalizados, conforme sustentado pela pesquisa.   

No caso da experiência neopentecostal, a ênfase recai sobre as conveniências do 

pertencimento, sendo que seu discurso apela para um “novo tipo” de chamado, mas 

sacralizado de ser um empreendedor bem-sucedido financeiramente, que Deus concede a 

todos desde que abençoados pela igreja, e não mais como predestinados, tal qual no 

calvinismo.  

Nesse sentido, ser bem-sucedido adquire um caráter quase coercitivo de um dever 

para com Deus, o que acaba por reforçar o papel da igreja nos negócios.  Destacou-se que 

tanto para os empreendedores os espaços de incerteza das circunstâncias do mercado são 

preenchidos pelo transcendente, que lhes dá sentido e a segurança subjetiva necessária para 

agirem.  

O sentido é tanto para aspectos positivos quanto para aspectos negativos da 

realidade social e econômica, e faz com que os empreendedores considerem a performance 

espiritual como diretamente relacionada com a performance empresarial. Também se viu 

que as organizações religiosas oferecem aos empreendedores o que foi denominado de 

tecnologia religiosa que, aliado às motivações religiosas, pode desenvolver aptidões 

diferentes da conduta econômica, e que do ponto de vista da ação econômica são irracionais, 

mas que compõem o “espírito empreendedor”, quais sejam, a fé e a esperança. 

A aptidão desenvolvida de ter fé em momentos de incerteza, imprevisibilidade ou 

dificuldade os impulsiona a agirem de modo semelhante ao empreendedor descrito por 
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Schumpeter. A esperança na ação divina e num horizonte de êxito faz com que eles suportem 

consideravelmente e de uma maneira especial as possíveis adversidades que uma decisão 

acarreta. Adicionalmente, em ambas as experiências econômicas há um misto de valores e 

interesses com doses diversas em cada uma delas.  

Parece, assim, haver a prevalência da racionalidade econômica na orientação de 

suas ações. Arrisco-me a afirmar que parte das adesões é por interesses ideais-religiosos, 

para contribuir com a expansão da igreja na esfera econômica, e a outra parte é por interesses 

materiais, pela conveniência dos apoios que o adepto poderá receber. 
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Figura 6 – The Dragon  

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CAPÍTULO VI 

INTERPRETAÇÃO, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

Este capítulo apresenta os resultados provenientes da pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Primeiramente serão apresentados os resultados da parte qualitativa e, na sequência, os dados 

referentes a pesquisa qualitativa, que serão apresentados conjuntamente devido ao pequeno 

grupo da amostra intencional.  
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6.1   Os resultados da pesquisa 

 

O primeiro passo da pesquisa se constituiu em levantamento bibliográfico sobre as 

classes sociais, a teologia da prosperidade e o empreendedorismo. Na sequência focamos na 

religião por entendermos que é elucidativa dos fenômenos da mobilidade social e, sob este 

prisma, a pertinência do estudo da associação entre a teoria da prosperidade e a mobilidade 

social dos iurdianos empreendedores.  

Com base nesta constatação, o estudo sobre o grupo evangélico empreendedor torna 

importante a análise das classes sociais e, em especial, da “nova” classe média. O 

crescimento do grupo evangélico que antes era minoria discriminada socialmente, agora se 

destaca pela disseminação da ideia do empreendedorismo e da prosperidade econômica. 

Após a pesquisa bibliográfica iniciamos a pesquisa de campo promovendo o contato 

com líderes religiosos da IURD, tendo participado de reuniões do “Congresso dos 

Empresários” e palestras sobre a temática empreendedorismo. A dificultosa interação com 

esse grupo possibilitou, ao final, conhecer a trajetória de alguns fiéis dizimistas e ter contato 

mais próximo com indivíduos que declararam ter ascendido à uma classe superior, a qual 

denominamos nesta tese de uma “nova” classe média empreendedora. 

Para o levantamento das características do fiel iurdiano recorreu-se, inicialmente, a 

frequência a cultos, palestras, atividades e congressos destinado ao público com pretensões 

de empreender por se encontrarem em situação de miséria e com a vida financeira, familiar 

e social destruídas e sem solução, conforme demonstrado em capítulo próprio. 

Observamos, no entanto, a impossibilidade de selecionar pontualmente os sujeitos 

da investigação, pois há uma grande resistência por parte da instituição e severo 

condicionamento dos atores sociais, que se mantém em silêncio quando o assunto se refere 

às práticas dizimistas e condicionantes do consumo exacerbado e à prosperidade econômica. 

Assim, para a construção do objeto da pesquisa combinamos dois instrumentos de 

coleta: questionários e entrevistas em profundidade com fieis intencionalmente escolhidos. 

As entrevistas em profundidade tiveram por atores fiéis frequentadores do Congresso de 

Empresários e alguns bispos. Complementando o desenho da pesquisa elaboramos um 

estudo sobre as falas do líder Edir Macedo em suas principais falas nas pregações 

direcionadas e uma abordagem crítica do jornal de circulação Folha Universal189.  

                                                             
189 O Jornal da Universal é mais um dos meios pelo qual a IURD pretende atingir o público. A publicação é 

ofertada a todos os interessados, fieis ou não é a obtenção de exemplar ocorre após os cultos.  
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Nesse sentido, para Minayo a abordagem quantitativa “visa criar modelos abstratos 

ou descrever e explicar fenômenos que produzem regularidades recorrentes e exteriores aos 

sujeitos”, enquanto “a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados” e 

trabalha om dados subjetivos referentes ao universo do próprio sujeito.  Em uma pesquisa as 

abordagens possuem naturezas diferentes, entretanto, não é possível estabelecer uma relação 

hierárquica entre elas. (MINAYO, 2009, p. 22) entretanto, inexiste incompatibilidade entre 

as duas abordagens. Existe, sim “uma oposição complementar que quando bem trabalhada 

teórico e praticamente, produz riqueza de informação, aprofundamento e fidedignidade 

interpretativa” (MINAYO, 2009, p. 22). 

Alinhar as duas abordagens tem por objetivo responder às questões pontuais da 

pesquisa. Deitrich e outros (2015, p. 178) afirmam que os métodos dialogam e se 

complementam e quando articulados tornam-se sensíveis às especificidades metodológicas.  

A fase inicial dos estudos trouxe à discussão a indicação de que “associações trazem 

na essência das atividades-fim aspectos sociais e demográficos importantes” como, no caso, 

a religião dos indivíduos. Trata-se de uma relação complexa entre religião e classes sociais 

e, por isso, têm sido objeto de análises pela academia e estudiosos das ciências sociais. 

Segundo Novaes, a melhora de vida por parte dos convertidos e, para além disso, 

ingressar em uma comunidade de fé significa passar a integrar uma rede social formada por 

pessoas com as quais se conta nos momentos de dificuldade e no interior da qual circulam 

oportunidades (NOVAES, 1985).  Nesse sentido fazer parte da rede social tem importância 

impar e promove os grupamentos sociais apartados do mundo. Para Weber, “a admissão à 

congregação é como uma garantia absoluta de qualidades morais, especialmente as 

qualidades exigidas em questões de comércio” (WEBER, 2006, p. 350).   

A dinâmica do campo religioso iurdiano está, assim, caracterizada pela competição 

entre religiões que se apresenta como uma troca generalizada de pessoas, ideias, símbolos 

etc. (Sanchis, 2001). Para além da esfera religiosa, a disputa por legitimidades expressa-se 

também em outras esferas da vida social, como a política (Giumbelli, 2002) e o mercado 

(Pierucci e Prandi, 1996).   

Os dados apresentados pelos Censos Demográficos do IBGE demonstram o 

crescimento dos grupos religiosos e, em especial, o grupo evangélico. Segundo os dados do 

órgão estatal, em 1940 os evangélicos correspondiam a 2,6% da população brasileira. 
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Avançaram para 3,4% em 1950; 4% em 1960; 5,2% em 1970; 6,6% em 1980; 9% em 1991, 

15,4% em 2000 e 22,2% em 2010.  

No entanto, na mesma proporção em que essas redes religiosas incluem adeptos 

excluem aqueles contrários a identidade religiosa. Um grupo evangélico não participa outras 

associações190. Os cultos competem, no entanto, com outras atividades religiosas e no 

mesmo grupo (estudos de música, teatro, etc). O filtro na seleção e distribuição de benefícios 

estão no pertencimento ou não a uma ou outra religião. No caso desta tese, o filtro está no 

pertencimento empreendedor. 

Importante que, dentre as redes evangélicas a IURD trabalha com maior investidura 

na valorização do indivíduo e nas relações pessoais deste com a sociedade. A IURD promove 

programas de geração de autoestima e de incentivo ao empreendedorismo fundamentado, na 

maioria das vezes, pelo agrupamento familiar191 e atuando em contextos de incentivo a 

mobilidade social como direito decorrente da teoria da prosperidade.  

A construção de templos e, em especial, do grande Templo de Salomão192, 

promovem a visibilidade e a adesão em massa de sedentes indivíduos em busca do status e 

da prosperidade financeira e econômica.  

A análise dos resultados das entrevistas, que compõe a parte qualitativa da pesquisa, 

foi realizada utilizando-se o método de análise de conteúdo. Inicialmente, foi feita uma 

leitura ampla e, em seguida, a exploração do material produzido com as entrevistas. Dessa 

forma, identificou-se as categorias existentes no discurso dos entrevistados, atendendo-se 

sempre para o referencial teórico. Conforme discutido anteriormente, indivíduos evangélicos 

iurdianos, trocam entre si experiências, expectativas, ideias e desejos, estabelecendo, desta 

forma, sinais explícitos e implícitos.  

Pelo fato de existirem diversos mecanismos de acesso à IURD e relatos de várias 

modalidades, observou-se a importância de identificação de cada um dos respondentes que 

                                                             
190 Por exemplo, associações de bairro, grupo de moradores, partidos políticos, etc.  
191 A IURD não tem a filantropia como modus operandi da ordenação religiosa. Atua em contextos de circuitos 

de trocas (trade-off), recomendações oportunidades de trabalho e de recolocação entre os próprios fiéis irmãos 

de fé e frequentadores do mesmo templo. Os irmãos de fé, não raro, se tornam parentes entre si com o casamento 

ou, parentes de fé com a evangelização formando uma rede familiar e religiosa, de vizinha e de conterrâneos.  
192 O Templo foi construído em um terreno de 35 mil m2 e conta com 100 mil m2 de área construída. É o maior 

templo do Brasil. A capacidade do novo templo é de 10 mil pessoas. A suntuosidade da construção impressiona 

os fiéis e os visitantes. As paredes há grandes menorás  (candelabros de sete braços), no altar há uma esteira 

rolante destinada a carregar o dízimo pago pelos fiéis diretamente para uma sala-cofre; há a 60 apartamentos 

de pastores que estão a trabalho no templo incluindo o do Bispo Edir Macedo; o altar foi construído no formato 

da Arca da Aliança, local onde teriam sido guardados os Dez Mandamentos, segundo a Bíblia; cem metros 

quadrados de vitrais dourados foram instalados acima do altar.   
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são nominados de modo fictício de forma a garantir a privacidade e a intimidade dos 

envolvidos na pesquisa. Sendo assim, esta pesquisa se propôs a identificar se os entrevistados 

acessaram ou se sentem ter acessado uma nova classe social após as práticas da educação 

empreendedora disponibilizadas pela IURD.  

 

 

Figura 7 - Templo de Salomão193 

A imponência e o requinte arquitetônico estão inseridos na estratégia 

de negócio e de marketing articuladas com a mídia em todas as suas 

modalidades e corroborados pela esfera política evangélica e o 

aumento da bancada no Congresso Nacional.  

 

Por último, identificou-se a categoria das produções midiáticas da IURD, que fazia 

parte dos objetivos desta pesquisa no que tange a fundamentação da teoria da prosperidade. 

Sendo assim, estabeleceu-se para esta pesquisa as seguintes categorias: 

1. Quem são os entrevistados 

2. Quais são efetivamente empreendedores 

                                                             
193 Templo de Salomão. Disponível em www.iurd.org.br. Acesso em 08 jun. 2016. 
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3. Quais percebem renda líquida superior a cinco salários mínimos 

4. Acesso à educação de qualidade e a bens duráveis 

5. Ter plano de saúde  

6. Ter diferenciação social no grupo iurdiano 

7. Ter poder econômico diferenciado 

8. Ser frequentador do Congresso dos Empresários 

Estabelecidas as categorias, o próximo passo foi identificar a ausência das mesmas.  

 

Os dados obtidos e analisados correspondem à pesquisa realizada em 2015 e 

primeiro semestre de 2016 no Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus. A 

pesquisa é do tipo intencional e teve como fim abordar aspectos relacionados à mobilidade 

social. O público alvo da pesquisa foram pessoas maiores, homens e mulheres, de todos os 

níveis socioeconômicos e empreendedores. 

Na primeira fase realizamos uma sondagem prévia para seleção de dez iurdianos 

empreendedores e praticantes da teoria da prosperidade. Requisito imprescindível, a 

frequência nos Congressos dos Empresários no Templo de Salomão às segundas feiras 

autorizou um corte importante para a obtenção dos resultados pretendidos.  A 

disponibilização dos questionários se fez nas modalidades digital na plataforma Google e 

compartilhado nas redes sociais e, presencialmente.   

O questionário foi composto por 30 perguntas abertas e de múltipla escolha. O 

objetivo é caracterizar os indivíduos que, em função de um conjunto de variáveis, 

promoveriam a apresentação de dados relevantes.  

Destacamos as perguntas referentes a idade, gênero, formação escolar, atividade 

laboral e natureza da prática empreendedora.  

Nesta fase, apresentamos o questionário livre e sem delimitação do grupo de estudo. 

Foram respondidos 100 questionários nas duas modalidades sendo que 48 foram realizados 

na modalidade online e os demais em abordagem pessoal e direta nos períodos que 

antecedem os eventos promovidos pela IURD. Os resultados da análise apresentaram-se da 

seguinte forma: 
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Tabela 5 – Dados dos respondentes do questionário 

 

Perguntas 

Idade 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 45-50 

6 22 57 7 5 3 

   

Gênero 
Feminino Masculino 

42 58 

      

Estado de origem 
Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-oeste 

2 63 1 34 0 

      

Religião do respondente 
IURD Outras denominações  

73 27 

   

Tempo IURD 
Sempre < 2 anos 3 – 5 anos Mais 5 anos 

2 16 41 14 

     

Grau instrução 
Médio Graduado 

Pós 

graduado 
Graduando 

46 44 2 8 

     

Dizimista 
Sim Não  

73 0 

   

Trabalho atual na iniciativa privada ou 

não ou em negócio próprio? 

Iniciativa privada Em negócio próprio 

21 52 

  

 SIM NÃO Não respondeu 

Empreendedor 52 36 12 

    

Acesso a informações sobre 

empreendedorismo 
6 59 8 

    

Ser evangélico contribuiu para ser um 

empreendedor? 
68 1 4 

    

A atividade empreendedora promoveu 

uma vida melhor? 
70 0 3 

    

Ser dizimista é um fator importante 

para a prosperidade? 
73 0 0 

    

É um direito ter vida próspera? 70 2 1 

    

Antes de ir para a IURD a vida 

financeira era saudável? 
10 29 34 

    

Sim Não  
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Antes de ser empreendedor evangélico 

havia uma condição social adequada a 

um homem de Deus? 

  5 

26 69 

    

Qual a sua ocupação antes de ser 

empreendedor? 

Empregado 
Empreendedor 

ou autônomo 

Desempregados 

 

Sim   

12 4 57 

    

O capital espiritual adquirido com os 

encontros no Congresso dos 

Empresários foi importante para que o 

senhor se tornasse um empreendedor? 

Sim Não Não respondeu 

68 0 5 

    

Ser empreendedor melhorou a vida 

financeira? 

Sim Não Não respondeu 

70 3 1 

    

Ser empreendedor e evangélico 

melhorou a vida social? 

Sim Não Não respondeu 

69 2 2 

    

Pretende expandir os negócios? 
Sim Não Não respondeu 

70 2 1 

    

Está estudando atualmente? 
Sim Não Não respondeu 

27 20 26 

    

Se estuda, qual o curso 
Administração 

Ciências 

Contábeis 
Outros 

22 5 0 

    

É bolsista de alguma fonte de 

financiamento? 

Sim Não Não respondeu 

22 1 4 

    

Frequenta os encontros com 

empresários no Templo de Salomão? 

Sim Não  

73 0  

    

Na sua percepção após as práticas 

empreendedoras houve uma mudança 

de classe social? 

Sim Não Não sei 

70 1 2 
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A fé natural fez com que ocorresse uma 

mudança de classe social? 

Sim Não Não respondeu 

73 0 0 

 

A fase primeira da pesquisa, com a resposta ao questionário proposto, observamos 

que dos 100 respondentes a faixa etária dos 25 aos 35 anos é a de maior incidência e o gênero 

está distribuído com 60% para indivíduos do sexo másculo e 40% para o feminino. O Estado 

de origem mostrou que 63 dos respondentes são oriundos do nordeste, contra 34 do sudeste. 

O tempo de filiação da Igreja Universal do Reino de Deus é de 41 respondentes para o 

período de 3 a 5 anos. O grau de instrução é de graduação com 44 respostas e ensino médio 

para 46 respostas. Dos respondentes 73 se declaram iurdianos e dizimista.  

 A segunda fase tratou de levantar dados pertinentes ao objeto da pesquisa. Para os 

cem respondentes 52 declararam conhecer o empreendedorismo e 36 que desconhecem. 

Quanto ao acesso à informação sobre a temática do empreendedorismo 59 responderam que 

não tinham acesso a essa informação antes da IURD. Ser iurdiano promoveu o conhecimento 

da pratica empreendedorista foi a resposta de 68 dos entrevistados.  

A terceira fase procurou levantar seis pontos fundamentais para a pesquisa: a) se 

ser evangélico contribuiu para ser um empreendedor; b) se a atividade empreendedora 

promoveu uma vida melhor; c) se o dízimo é fator importante para a prosperidade; d) se é 

um direito ter vida próspera e e) se a estabilidade financeira era saudável.  

a. Ser evangélico contribuiu para ser um empreendedor: 68 respostas positivas 

b. A atividade empreendedora promoveu uma vida melhor: 70 respostas positivas 

c. Ser dizimista é um fator importante para a prosperidade: 73 respostas positivas 

d. É um direito ter via próspera: 70 respostas positivas 

e. Antes de frequentar a IURD a vida financeira era saudável: 29 respostas 

negativas e 34 abstenções.  

A análise destes dados tem importância fundamental na pesquisa. Dos respondentes 

68 indivíduos declaram que o fator de ser um evangélico iurdiano contribuiu para que 

houvesse acesso as práticas empreendedoristas. O dado revela que a educação 

empreendedora promovida pela IURD impulsiona o indivíduo a empreender e, via inversa, 

obtém desse fiel, a cada reunião dos empresários, um plus na contribuição dizimistas e, não 

raras vezes, na oferta de bens materiais como automóvel, casa, objetos de valor, etc.  
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Do grupo de 73 respondentes, 70 deles declaram que a vida ficou melhor depois que 

se tornaram empreendedores. O dado revela, assim, que a educação empreendedora e as 

demais atividades que conduzem o fiel a saber empreender, conduzem esse indivíduo a vida 

sem patrão e voltada ao comércio de serviços (conforme apontou dado que será visto na 

sequência). Importante aqui lembrar que os fiéis iurdianos formam uma grande rede 

permeada por relações entre si e por si. É uma rede que ultrapassa os limites físicos da igreja 

de frequência para atingir outros templos iurdianos. Aqui vale a fala contumaz da bancada 

evangélica: irmão, vota em irmão! que aplicada analogamente dão a dimensão da rede. 

O fator dízimo é o que prepondera com 100% das respostas positivas. Todos os 

respondentes têm a convicção de que ser dizimista é o fator da prosperidade. O líderes, por 

sua vez, incentivam a prática do dízimo permeando discursos religiosos com os econômicos 

e insinuam que o não pagamento do dízimo levará aquele homem à miséria da vida. Fica 

claro que a prática do dízimo aliada à educação empreendedora confirma a via de duas mãos: 

“eu ensino a empreender e você aumenta o valor da contribuição dizimista”. 

Por derradeiro as respostas mostraram que ser empreendedor e dizimista acarreta o 

direito à vida próspera, pois o contrato firmado com Deus tem que ser cumprido. No entanto, 

um dado sobressai e encaminha para outro entendimento não menos importante. 

Questionados sobre a vida financeira anterior as práticas iurdianas da teoria da 

prosperidade, analisadas no referencial teórico, 34 dos respondentes optaram por não 

responder. Indica, de certa maneira, outra variável: a descrição, a cumplicidade e a fidelidade 

à omissão de informações privilegiadas na ordem iurdiana.  

Na tabela 3, assinalamos as respostas que foram objeto das observações acima de 

modo a possibilitar a visualização dos dados que ora analisamos.   

 

Tabela 3 – Respostas dos grupos selecionados 

 

Perguntas 

Idade 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 45-50 

6 22 57 7 5 3 

   

Gênero (10% cada grupo) 
Feminino Masculino 

4 6 

      

Estado de origem 
Norte Nordeste Sul Sudeste 

Centro-

oeste 

2 63 1 34 0 
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Religião do respondente 
IURD Outras denominações  

73 27 

   

Tempo IURD 
Sempre < 2 anos 3 – 5 anos Mais 5 anos 

2 16 41 14 

     

Grau instrução 
Médio Graduado Pós graduado Graduando 

46 44 2 8 

     

Dizimista 
Sim Não  

73 0 

   

Trabalho atual na iniciativa 

privada ou não ou em negócio 

próprio? 

Iniciativa privada Em negócio próprio 

21 52 

  

 SIM NÃO Não respondeu 

Empreendedor 52 36 12 

    

Acesso a informações sobre 

empreendedorismo 
64 9 0 

    

Ser evangélico contribuiu para 

ser um empreendedor? 
72 1 0 

    

A atividade empreendedora 

promoveu uma vida melhor? 
70 0 3 

    

Ser dizimista é um fator 

importante para a prosperidade? 
73 0 0 

    

É um direito ter vida próspera? 72 0 1 

    

Antes de ir para a IURD a vida 

financeira era saudável? 
68 6 2 

    

Antes de ser empreendedor 

evangélico havia uma condição 

social adequada a um homem de 

Deus? 

Sim Não 

 

5 
  

26 69 

    

Qual a sua ocupação antes de 

ser empreendedor? 

Empregado 
Empreendedor ou 

autônomo 

Desempregados 

 

Sim Não Sim Não Sim Não 

36 4 3 0 57 0 

       

O empreendimento é e qual 

natureza empresarial? 
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O capital espiritual adquirido 

com os encontros no Congresso 

dos Empresários foi importante 

para que o senhor se tornasse 

um empreendedor? 

Sim Não Não respondeu 

73 0 0 

    

Ser empreendedor melhorou a 

vida financeira? 

Sim Não Não respondeu 

70 2 1 

    

Ser empreendedor e evangélico 

melhorou a vida social? 

Sim Não Não respondeu 

69 2 2 

    

Pretende expandir os negócios? 
Sim Não Não respondeu 

70 2 1 

    

Está estudando atualmente? 
Sim Não Não respondeu 

27 20 26 

    

Se estuda, qual o curso 
Administração Ciências Contábeis Outros 

22 5 0 

    

É bolsista de alguma fonte de 

financiamento? 

Sim Não Não respondeu 

22 1 4 

    

Frequenta os encontros com 

empresários no Templo de 

Salomão? 

Sim Não  

73 0  

    

Na sua percepção após as 

práticas empreendedoras houve 

uma mudança de classe social? 

Sim Não Não sei 

70 1 2 

    

A fé natural fez com que 

ocorresse uma mudança de 

classe social? 

Sim Não Não respondeu 

73 0 0 

 

 

A amostra para a análise seguinte partiu do universo dos 100 respondentes. Do 

grupo foi extraída uma amostra intencional de 20% dos que responderam presencialmente e 

que se declararam empreendedores. A seleção do grupo de 20% dos respondentes foi 

ajustada para 10 para participarem da segunda fase de entrevistas.  A técnica de investigação 
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foi a entrevista intencional foi centrada no histórico dos sujeitos empreendedores envolvidos 

na pesquisa (APÊNDICE C). Foram formuladas perguntas a partir de relatos dos 

entrevistados de modo a compreender a trajetória entre as práticas promovidas pela IURD e 

a mobilidade social. O roteiro foi elaborado de modo a possibilitar que as perguntas abertas 

fossem respondidas sem qualquer interferência.   

As temáticas orientadoras trataram da origem migratória, do grau de instrução e ou 

em andamento, da faixa etária, do gênero, da situação anterior, da trajetória e da atualidade 

da situação social. Buscou-se conhecer as histórias que entremeiam a chegada à igreja 

(IURD), bem como a expectativa com as práticas dizimistas e as possibilidades de ascensão 

social apresentadas nos cultos, além das decorrentes dos cursos de formação empreendedora.  

Como parte do processo investigatório, as entrevistas foram anotadas e 

posteriormente transcritas de maneira ordenada em razão da negativa dos respondentes em 

serem gravados por qualquer meio. O material lido foi sintetizado194 (APÊNDICE D) a partir 

das matrizes teóricas e das narrativas dos respondentes.  

Foram realizadas dez entrevistas presenciais (seis homens e quatro mulheres) que 

tinham em comum o fato de terem ingressado na seara do empreendedorismo e serem fiéis 

dizimistas da Igreja Universal do Reino de Deus. As entrevistas foram aplicadas aos 

respondentes do questionário inicial que demonstraram disponibilidade em participar da 

pesquisa.  

 

 

6.2  Dados e estratégia da pesquisa intencional: as entrevistas  

 

Para levantar os dados primários foram efetuadas entrevistas com dez fieis 

selecionados e dentro do recorte proposto: dizimistas e empreendedores iurdianos. Cada um 

dos entrevistados pertence ao grupo neopentecostal e auferem renda superior a R$ 5.000.00. 

A escolha dos entrevistados baseou-se em três critérios: 

 

                                                             
194 Temos da lavra de Guerra (2006, p. 73) que “as sinopses têm como objetivos centrais: reduzir o montante 

de material a trabalhar o corpus central da entrevista; permitir o conhecimento da totalidade do discurso, mas 

também das suas diversas componentes; facilitar a comparação longitudinal das entrevistas e; ter a percepção 

da saturação das entrevistas”.  
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Critério 1 – indivíduos com idades entre 30 a 50 anos 

Critério 2 – seis homens e quatro mulheres 

Critério 3 – ser fiel dizimista 

Critério 4 – ser empreendedor ou empresário em todas as modalidades 

Critério 5 – perceber valor igual ou superior a R$ 5.000,00 e ter empregados  

Critério 6 – ter acesso a bens duráveis   

Critério 7 – ter acesso à educação de qualidade 

Critério 8 – ter plano de saúde  

Critério 8 – ter diferenciação social no grupo 

Critério 9 – ter poder econômico diferenciador no grupo  

Critério 10 – frequentadores do Congresso dos Empresários  

                    (e outros eventos ligados à prosperidade financeira) 

 

As entrevistas foram individuais e o processo de coleta durou em média 50 minutos 

e foi realizado num ambiente apropriado, onde os respondentes demonstraram-se à vontade 

para serem entrevistados dentro da limitação imposta pela própria igreja. Apresentados os 

objetivos do trabalho e o cunho estritamente acadêmico, a reação dos entrevistados (bispo, 

líderes e pastores) foi de dificultar qualquer investigação científica.  

No transcorrer dos contatos pessoais, por mídias eletrônicas e com as visitas 

semanais e acompanhada de um fiel dessa denominação, obtivemos a autorização velada 

para entrevistar alguns líderes e participar de eventos que tivessem como temática a 

prosperidade. Orientações e regras severas foram impostas e estritamente observadas. 

Apresentamos o projeto de pesquisa e nos comprometemos a encaminhar qualquer 

alteração do modus de realização que viesse a ser implementada no transcorrer da pesquisa 

de campo. Por fim, obtivemos a autorização para dar andamento as entrevistas que, no 

entender dessa pesquisadora, se deu por outras razões que não o interesse científico.  

Das regras impostas citamos as seguintes:  não mencionar o nome do entrevistado; 

entrevistar apenas os pastores indicados; não realizar qualquer tipo de gravação sonora; 

evitar qualquer tipo de escrita no ambiente da igreja e, principalmente, não alardear a 

condição de pesquisadora. Como condição sine qua non para realização do trabalho 

convencionou-se que não haveria abordagem de fieis no ambiente religioso.   
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Não menos importante nesta trajetória foi a advertência de que a infringência das 

regras estabelecidas poderia acarretar graves problemas para a pesquisadora caso dados 

desagradassem esse ou aquele. O mal-estar instalado foi esvaindo com o passar do tempo e 

com a apresentação das anotações e desenvolvimento da pesquisa. Sempre houve 

advertência de que o sigilo era fundamental e a sensação de que contrariar as regras 

estabelecidas pela IURD acarretaria aos entrevistados punições severas e, por serem 

empregados remunerados, a perda do posto de trabalho além de outras advertências que não 

foram reveladas.  

 O anonimato dos entrevistados já previsto no início da pesquisa fez-se mister e, daí 

as entrevistas vinculadas de forma mais natural e em intervenções fluídas de modo a evitar 

qualquer tipo de insegurança pessoal ou expulsão195 da instituição religiosa. Os entrevistados 

selecionados para compor os resultados da pesquisa foram nominados em ordem alfabética 

mantendo o anonimato. 

 

 

6.2.1   A análise das entrevistas e a metodologia adotada  

 

Na análise das entrevistas as variáveis selecionadas pertencem ao bloco da 

mobilidade social e as perguntas foram elaboradas contrastando posições divergentes sobre 

o tema. A Tabela 1 contém cada uma das variáveis e as porcentagens de resposta. A seguir, 

apresenta-se a descrição das perguntas escolhidas como variáveis. 

a. O conhecimento inicial do empreendedorismo: esse quesito objetiva saber do 

entrevistado como conheceu a prática e porque o interesse foi despertado.  

b. A relação empreendedorismo x fé: essa variável aponta a pesquisar sobre a 

relação estabelecida entre a fé natural e o desejo de ascender socialmente.  

c. Busca da acessibilidade social mediante prática empreendedorista: esse 

quesito visa obter a opinião do respondente sobre o nível social que o 

incomoda ou que acredita ser necessário um esforço para premiar os mais 

perseverantes. 

                                                             
195 A partir do conhecimento da pesquisa a observação por parte dos obreiros se tornou mais pontual e qualquer 

inobservância poderia sugerir a retirada forçada da pesquisadora do ambiente da igreja. 
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d. Incentivo iurdiano: essa variável busca analisar as formas utilizadas pela 

IURD no incentivo às práticas empreendedoristas e os argumentos que são 

lançados de forma a instigar o fiel a cumprir com a prática dizimista e, 

e. Mobilidade social: nessa variável objetiva-se levantar se dentre os 

entrevistados a mobilidade social para uma nova classe média está 

caracterizada sob o aspecto de melhor colocação social e de poder.  

 

As entrevistas levaram em consideração os enfoques nas dimensões abaixo, 

buscando resposta pontual a temática sugerida.  

 

Tabela 7 – Os enfoques das entrevistas intencionais 

 

Temática Dimensões 

O contato com empreendedorismo   Como tomou conhecimento 

 Porque teve interesse 

 Conhecimento anterior de algum empreendedor 

 Estudou sobre o assunto 

A relação empreendedorismo x fé natural  Ter fé é um requisito para o sucesso empresarial 

 Dizimar é requisito para o sucesso empresarial 

 Empreender é ato de fé, pois Deus assim quer 

 A teologia da prosperidade exige 

A decisão por empreender  Palestras motivadoras na Templo de Salomão 

 Depoimento e testemunhos de irmãos 

 Desejo de ficar rico 

 Desejo de ter melhor condição social 

O incentivo às práticas empreendedoras   A IURD incentivou com cursos e palestras 

 As práticas foram ensinadas em cursos  

 Ser dizimista fiel para poder empreender  

 Praticar a teoria da prosperidade 

A prática religiosa iurdiana promoveu a 

mobilidade social  

 Ser um fiel dizimista mudou a classe social 

 A prosperidade é resultado do dizimo  

 Prática da teoria da prosperidade mudou a classe 

social 

 Ser iurdiano mostrou ao mundo quem sou 

 A rede de relacionamento é iurdiana 

 

 

Tabela 8 – Contato com o empreendedorismo 

 

 Porcentagem de respostas 

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Primeiro contato com empreendedorismo na 

IURD 
60 40 70 100 80 100 90 90 90 100 

 

Os respondentes relataram que o primeiro contato com o empreendedorismo se deu 

nos serviços apresentados no Congresso dos Empresários e que foram direcionados a 

participarem de outros eventos de mesma natureza. Um dos respondentes afirmou que já 

conhecia o empreendedorismo e admite que não compreendia o que era empreender. Dos 

nove entrevistados seis afirmaram que o interesse pelo assunto foi despertado após a 

frequência assídua nos congressos. Entretanto, a totalidade dos respondentes informaram 

que conhecem empreendedores de sucesso, obreiros e irmãos de igreja. 

 

Tabela 9 – Empreendedorismo x fé natural 

 

 Porcentagem de respostas  

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Empreendedorismo x fé natural 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 

 

Questionados quanto a relação entre empreendedorismo e a fé a totalidade afirmam 

que para que se obtenha o sucesso empresarial é preciso ter fé. A fé à qual se referem é a fé 

natural e ser um dizimista é o requisito fundamental. Perguntados sobre a teologia da 

prosperidade 196responderam que o contrato com Deus autoriza que se pratique o dízimo. É 

um direito de todo fiel receber de Deus o que lhe é devido.  

O discurso econômico-financeiro é uma constante nas falas quando se trata da 

corrente da prosperidade. O dinheiro não se restringe ao papel de geral na “ economia das 

trocas simbólicas”.  O valor do dinheiro está no poder de coação à Deus para que as 

promessas divinas sejam cumpridas integralmente.  

A coerção religiosa das sociedades tradicionais cede o seu lugar à exigência do 

pagamento do dízimo, sob pena de o fiel não alcançar as bênçãos divinas e a prosperidade 

financeira. Um aspecto interessante é que o dízimo prestado não coage apenas ao fiel. Deus 

também é coagido para que cumpra com suas promessas. Segundo B. Francisco: 

                                                             
196 Lembramos que o discurso iurdiano é exorcizante e visa a libertação das pessoas dos demônios para que, “ 

desamarradas” possam exigir de Deus o cumprimento de suas promessas. A transação entre o fiel e Deus é 

mediada pelo dinheiro dizimado e, assim, a lógica do mercado invade o campo religioso. Neste sentido existe 

a contemporaneidade entre o mercado que se impõe como universal. Também nesse sentido, na teoria da 

prosperidade há a apropriação da teologia da prosperidade traduzindo-a para a apropriação das regras do 

mercado.  



179 
 

[...] todas as vezes que você investe... o universo... te deve... é algo... universal... a 

soma dos espirituais elas passam até uma dívida por você... cada vez que você 

libera sua energia... cada vez eu você libera a sua fé... cada vez que você libera o 

seu dinheiro... .cada vez que você chora... suas lágrimas rolam... meu Deus... o 

universo (passam) a te prender... o mundo espiritual te... prende... é a sua 

integridade... (   )... e eu quero te dizer uma coisa... ele vai t pagar em vida... não é 

no céu não... é na Terra... ele vai te pagar... ele vai te pagar... ele vai ordenar... que 

as comportas do céu seja abertas... o Deus eterno vai ordenar que a Terra 

responda... ao seu clamor... 

O discurso da prosperidade é claro e o visitante ou o adepto deve investir197 seu 

dinheiro para que Deus pague de volta e ainda em vida. Nos congressos e nas correntes da 

prosperidade a predominância da lógica da manipulação a partir do poder do dinheiro são 

constantes, afinal Deus age em consequência da doação humana. É o que Macedo afirma 

nos cultos, palestras e em seus inúmeros meios midiáticos colocados à disposição: 

Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação (porque 

prometeu) de cumprir a sua Palavra, repreendendo espíritos devoradores 

que desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças, nos acidentes, nos 

vícios, na degradação social e em todos os setores da atividade humana, 

fazendo com que o homem sofra eternamente. (MACEDO 2004, p. 79) 

As promessas de vida com abundância são respostas de todos os entrevistados. Aos 

que se comprometerem com Deus e abrirem as mãos são prometidos198 carros, casa na praia, 

emprego, boas roupas, ascensão social, respeito, etc. Assim, ao apresentar soluções para 

problemas concretos, o discurso iurdiano legitima o status quo199. Macedo (1992) é quem 

apresenta um exemplo como resultante da diluição do sonho do homem em ser próspero 

afirmando que Deus não é um pai pior do que os outros pais: 

Imagino que Deus não é um Pai pior do que eu ou do que outros pais. E eu, 

por exemplo, tenho duas filhas e, pela minha vontade, daria a elas um 

castelo milionário no melhor lugar do mundo. As melhores roupas, as mais 

lindas joias, a mais fina educação, e, se pudesse, escolheria para elas 

príncipes que as desposassem. Não tenho a menor dúvida de que faria isto 

se pudesse. Quando ficassem doentes, mandaria trazer até elas os melhores 

especialistas do mundo, e, com respeito à alimentação, mandaria vir 

                                                             
197 Mariano é quem diz que “[...] o principal sacrifício que Deus exige de seus servos é ser fiel nos dízimos e 

dar generosas ofertas com alegria, amor e desprendimento” (1999, p. 44) 
198 Tudo pode ser prometido porque as limitações econômicas e financeiras e outros dramas humanos têm 

origem espiritual. 
199 É o que apresenta Oros ao afirmar que o deslocamento da origem dos problemas da esfera social para a 

espiritual centrada no indivíduo corresponde a redução da religião ao âmbito antropológico (OROS, 1992, p. 

15)  
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pêssegos da Califórnia, laranjas e maçãs da Argentina, azeite de Portugal, 

queijos da Suíça, e especiarias diretamente dos países que são os melhores 

fabricantes. Eu faria para elas tudo o que de melhor pudesse fazer, 

simplesmente porque elas são minhas filhas. (MACEDO, 1992, p. 33) 

 

 

Tabela 10 – A decisão de empreender 

 

 Porcentagem de respostas  

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Decisão de empreender 90 60 90 100 90 100 90 90 90 100 

 

90% dos entrevistados declaram que tomaram a decisão de empreender após  

práticas do dízimo (teoria da prosperidade e a educação empreendedora 

 

Observa-se da tabela 10, que 90% os entrevistados declaram que decidiram pelo 

empreendedorismo incentivados pela IURD. A decisão de empreender e alcançar a 

prosperidade por meio do conhecimento interior e alcançar sucesso e riqueza em detrimento 

de agentes coletivos é outra constante na fala dos respondentes. Neste sentido a teoria da 

prosperidade se mescla com os preceitos da auto-ajuda.  

 

 

Tabela 11 – Incentivo as práticas empreendedoras 

 Porcentagem de respostas  

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incentivo às práticas empreendedoristas  50 50 40 90 80 80 50 80 90 80 

 

69%  afirmam que foram incentivados às práticas empreendedoristas 

 

O dado é revelador e vai ao encontro à análise anteriormente realizada. Dos 10 

entrevistados, mais da metade declaram que foram incentivados às práticas 

empreendedoristas. Uma vez que questionados sobre que tipo de incentivo se referem a 

indicação é de cursos, palestras, conversas particulares com administradores de empresas e, 

principalmente, a educação empreendedora iurdiana. 
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Tabela 12 – A mobilidade social 

 Porcentagem de respostas  

Entrevistados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mobilidade social  80 90 90 100 90 90 60 60 100 100 

 

Média: 86% dos entrevistados empreendedores sentem-se da classe média 

 

A questão da mobilidade social foi determinada baseada na questão base: “Ser 

empreendedor evangélico significa promoção de classes social?  

Entrevistados dizem pertencer à classe média, pois são respeitados, podem estudar 

e dar estudo aos filhos, comprar o que querem comprar, possuem cartão de crédito e 

economias na poupança. Nas entrevistas concordaram que a ascensão social decorre da 

prática do empreendedorismo e se mostram favoráveis a investir mais nos seus negócios e a 

incentivar outros a exercerem trabalhos de forma autônoma e sem estarem servindo a outro. 

A decisão de empreender decorre na maioria das vezes no desejo de enriquecer e 

ascender a um status social diverso. A condição social é mencionada pelos dez entrevistados 

que asseguram que tem o direito de ter uma situação diferenciada em razão do contrato com 

Deus. Sob o ponto de vista da análise da dádiva200 podemos atribuir a verossimilhança com 

o sistema de obrigações das sociedades primitivas, baseadas em dar, receber e retribuir.  

Fazendo um paralelo com o discurso da IURD, podemos dizer que a relação entre 

o doador e Deus é uma relação contratual, de obrigação, como no sistema de troca das 

sociedades arcaicas. Deus é obrigado a cumprir a sua parte, pois prometeu.  E, em se tratando 

de uma sociedade complexa, as relações de mercado estão estabelecidas podendo-se que o 

dinheiro dado a Deus retoma ao doador em forma de prosperidade e vida abundante.  

Numa analogia aos ensinamentos de Marx quanto ao mundo da produção podemos 

dizer que se o “indivíduo fiel” entrega a “Deus” o dízimo, Deus tratará esse dinheiro e o 

devolverá majorado. Seria a mais-valia divina sob a ordem do fiel dizimista. Se tratarmos o 

assunto como mundo da circulação não há nada de novo criado com a transação iurdiana. 

                                                             
200 A base desse sistema consiste na compreensão de que a “coisa dada cria uma obrigação” (MAUS, 1974, p. 

74). 
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Esses movimentos da teoria da prosperidade no contexto desta tese dão um status 

teológico a uma perspectiva de confusão entre a mão invisível do mercado201 e a ideia de 

Deus. Sob outro olhar, o sentimento de pertencimento à comunidade iurdiana marca a 

mentalidade urbana tribalizada na metrópole.  

 

 

6.3   A fé no empreendimento: o fim do espírito da miséria 

 

As atividades da igreja são movidas por palavras de fé, palestras e testemunhos que 

visam estimular o início ou a retomada de uma atividade por conta própria ou empresarial.  

Estudos sobre a IURD202 apontam que as ideias expressas a partir da teologia da 

prosperidade (Mariano 1996, 2003; Freston, 2003) mostram como fé e bem-aventurança 

material se vinculam.  

Nos termos desta tese nomino de teoria da prosperidade a bem-aventurança material 

decorrente do estímulo empreendedor intermediado pelo capital espiritual advindo da prática 

religiosa. A igreja oferece ao seu público o impulso para buscar a vida melhor com o 

desenvolvimento de atividades que promovam habilidades e competências que indiquem as 

oportunidades de negócios inovadores.  

De acordo com este ideário não existe qualquer limitação para os fiéis iniciarem 

atividades empreendedoras203 e se lançarem no mundo dos negócios e sucesso empresarial. 

Segundo o B. Paulo os fiéis são induzidos a definir e investir nas aspirações pessoais 

de prosperidade a não deixar que a realidade204 os torne fracos e derrotados. Afirma o bispo 

                                                             
201 A mão invisível do mercado foi uma analogia empregada por Adam Smith para explicar como, numa 

economia concorrencial, a busca pelo interesse individual pode resultar em melhoria do bem comum. Na mão 

invisível há um mecanismo natural no mercado que distribui socialmente, de alguma maneira, os ganhos 

individuais. Muitos o consideraram como uma justificativa para o comportamento egoísta dos agentes 

econômicos, eximindo-os de responsabilidade pelos enormes problemas sociais, sobretudo nos períodos 

iniciais da Revolução Industrial. Os liberais mais radicais, por outro lado, sempre se utilizaram da analogia de 

Smith para reforçar a defesa do livre mercado e do modelo de Estado Mínimo. Para eles, a mão invisível do 

mercado resolveria todos os problemas da economia e o mundo seria muito mais justo se o Estado fosse 

reduzido a um mero garantidor da ordem e da justiça. 
202 Em suas pregações a Igreja sempre enfatizou aspectos relacionados ao tema da ascensão social. Sua base é 

a Teologia da Prosperidade, cuja característica é a rejeição da redenção pela pobreza e pelo sofrimento (Freston, 

1993; Mariz, 1994, 2000; Mariano, 1995, 1996a, 1996b). A Igreja Universal sustenta um proselitismo religioso 

que enfatiza que o grande problema do “derrotado” está na atuação das forças do mal em sua vida, e ao se 

libertar dessa opressão poderá determinar o próprio futuro usufruindo de todas as coisas que uma “vida com 

abundância” pode proporcionar (Birman,1998). 
203 Empreendimento no sentido de projeto, de inovação.  
204 A realidade mórbida da atualidade mostra as dificuldades em ser empreendedor e ter sucesso financeiro.  
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no culto que “para Deus não há velhos, nem fracos e derrotados. Deus é onipotente. Ele 

torna, quem quiser, em forte e vitorioso”. 

Os depoimentos permitem observar que no processo de formação do negócio o 

núcleo familiar tem importância ímpar. A fase inicial do empreendimento agrega o grupo 

(marido, filhos, parentes próximos) que contribui com insumos para o negócio. Importante 

observação é de que mesmo havendo divergências ou filiações religiosas diversas, há uma 

disposição daqueles que não são da igreja evangélica em ajudar. Uma das entrevistadas 

(voluntária) afirmou que: 

[...] eu soube que minha prima tava abrindo um negócio de doces. Ela não 

tinha o dinheiro para compra as embalagens. Eu ajudei com um 

dinheirinho que eu tinha guardado.  

O irmão da entrevistada interrompe e afirma que estavam ali para provar que “era 

só enrolação e uma falsidade! Eu fiquei preocupado se eu daria dinheiro para a Igreja. Minha 

sobrinha pode estar sendo enganada”. A solução apresentada por obreiros e fieis que estavam 

no entorno foi sugerir que orassem. Uma das fiéis afirma que “você não entende que este 

dinheiro ia ser abençoado e também iria melhorar ainda mais a vida dela”.  

A observação indicou que fieis de diferentes denominações religiosas, buscam 

bênçãos para si e para outras pessoas205; para tanto, levam signos associados às situações 

que precisam ser mudadas.  

Observou-se, também, que os fiéis agem como mediadores na identificação dos 

problemas dos outros e, desta forma, vinculam que cada pessoa tem direito a integrar numa 

rede de reciprocidade, obtendo a prosperidade para si mesmo a e para os outros.  

Uma terceira senhora aparentando 60 anos relata que tem uma oficina de costura 

intercede em defesa afirmando que  

[...] eu estou lutando para ter a minha ajuda, [ela não menciona a qual ajuda 

se refere] que sou muito certa com as minhas coisas. E que não quero ficar 

dependendo de ninguém. Ela confiou porque vê o meu comportamento, é 

claro que posso errar porque sou humana, mas oro para ser certa com as 

minhas coisas. Não adianta eu buscar por Deus e não agir. A gente é o que 

a gente quer ser, mas nem tudo é espiritual. Tem muita coisa que é carnal. 

É igual o caso da minha tia, ela conhece a palavra, já viveu muito dentro 

de uma Igreja evangélica, já teve várias coisas e sempre ajudou muito. E 

                                                             
205 Birman (2001, p. 69) cita a atividade de bricolagem em que os fieis buscam novas formas de conexão, como 

indivíduo e como grupo.  
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ela está levando aquela vida por quê? Porque ela quer. Ela falou para mim 

que quer ficar assim! E quando a pessoa quer ficar assim, não tem oração, 

não tem nada! Pode ter mil pastores que não vai resolver. Pastor não 

resolve problema nenhum. É você que tem que decidir. 

 

Outra característica ligada às ocupações dos entrevistados é a manutenção de mais 

de uma atividade, com o objetivo aumentar rendimentos, ambas na categoria auto emprego 

e a superação: Luiza apresenta que  

[...] durante algum tempo eu fiz lembrancinhas pra batizado e primeira 

comunhão. Era bom, mas só vendia em datas ceras. O devorador206 não me 

dava coragem para sair da situação. Ele quer que a gente passe problemas 

financeiros.  Quando eu vim para a Universal o pastor me ajudou e 

começaram a me perguntar se eu fazia decoração de casamento. Aí eu 

resolvi ser dizimista e ter um negócio grande. Sair do espírito da miséria.  

Eu comecei a fazer [...] comprei umas revistas de gente famosa e fui 

observando nas festas que eu ia. Aí fiz para minha sobrinha quando ela fez 

15. Deu certo, todo mundo gostou, eu até hoje uso as fotos no catálogo que 

mostro para os clientes.  Hoje eu sou vencedora. Tenho uma empresa de 

eventos de casamento, festas de quinze anos, etc. Agora vou investir em 

festa de velório.  

Em outras entrevistas a fala é da insatisfação com o trabalho assalariado. Muitos 

relatam que ser fichado é uma segurança, mas existe outro caminho a ser percorrido. O 

caminho “merecido”:  

Eu trabalhava no Extra. Eu me desliguei de lá porque estava cheio, andando 

para trás.  Ela [a esposa] vendia   churrasquinho, farofa, molho. Ela tirava 

por mês uma base de três mil reais por mês, enquanto eu ganhava um mil 

e duzentos reais. Minha esposa falou: “Sai de lá pra gente trabalhar junto, 

aqui está dando mais!”. Eu fiquei pensando: “Não, não vou não, lá tem 

carteira assinada!”, aquela bobeira, né? Depois de um tempo eu falei: “Vou 

sair fora!”. E saí. Mas naquele tempo, como a gente não tinha a cabeça no 

lugar, vinha muita coisa na mão, e a gente só gastava. Não podia arranhar 

um móvel que a gente trocava. Ela! Eu não fazia questão. Arranhava um 

fogão, uma geladeira, ela trocava. As coisas aqui dentro de casa eram seis 

meses que ficava aqui dentro. Então eu fui fazendo os cálculos destes oito 

anos, era mais ou menos uns 800, 900 reais por semana, eu tive fazendo 

uns cálculos, chegou a uma base de uns 250.000 reais jogados no lixo. 

Podendo ter economizado... e hoje não está dando... não está dando nem 

para administrar porque é pouco demais. Se o rendimento dava naquela 

faixa de 900 ou 800 semanal, agora dá 150. Quando dá 180 é uma glória, 

                                                             
206 Devorador é o demônio.  
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é uma bênção grande, mas não passa disso. Quando a gente emenda com 

esse outro negócio [acompanhamentos do churrasco: arroz, farofa e molho] 

aí dá mais um pouquinho, entendeu? Mas estamos levando a vida dessa 

forma, esperando em Deus que ele vá mudar a vida da gente a qualquer 

momento, de uma hora para a outra.  

O valor necessário para o início do negócio geralmente advém da renda de trabalhos 

anteriores, ou da ajuda de um membro da família. A maioria dos entrevistados relata que 

utilizaram de pequena reserva financeira para os primeiros meses do empreendimento e 

foram ajudados por outros membros da família.   

Perguntado como fazem esse processo organizacional trataram de investir os parcos 

recursos no negócio e reinvestir os lucros advindos promovendo o êxito paulatino do 

empreendimento. O papel da família sempre é relatado como fundamental e um sacrifício 

compartilhado para que o espírito da miséria seria eliminado definitivamente e superada a 

condição de vida anterior. Importante mencionar que a teologia da prosperidade valoriza a 

vida material e afirma que Deus quer que o pobre lute por uma vida melhor.  

Noutras entrevistas, agora com mulheres e seus filhos ao colo, percebemos que a 

opção por um empreendimento decorreu num primeiro momento, da questão da 

incompatibilidade entre trabalho diário em tempo integral e trabalho familiar. Outras, ainda 

decidiram pelo negócio próprio em razão do desemprego do marido.  

Nas atividades religiosas essas mulheres são orientadas, tanto nos cultos como nos 

cursos de capacitação profissional, a valorizarem suas inserções profissionais. A fiel 

encontra suporte que a ajuda nas suas aspirações por um melhor padrão de vida. São também 

preparadas para confiança e auto estima de forma a estimula a sempre fazer mais.  

 

 

6.4   As trajetórias e as atividades empreendedoras dos entrevistados 

 

A pesquisa aponta que homens e mulheres tem buscado no empreendedorismo a 

oportunidade de estar no mercado. Há um equilíbrio de gênero já que dos dez ouvidos 4 são 

mulheres. O dado vai ao encontro das pesquisas realizadas no Brasil que apontam que dos 

21,1 milhões de pessoas à frente de empreendimentos em estágio inicial ou com menos de 3 

anos de existencial, 50,7% são homens e 49,3%, mulheres.  

Com relação ao tempo que os entrevistados exercem a atividade empreendedora 

quatro informaram que a exercem a mais de dois anos, cinco a três anos e um a mais de cinco 
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anos. Entre os empreendedores entrevistados três haviam concluído o curso superior207 em 

administração de empresas e quatro cursavam o mesmo curso com bolsa do governo federal. 

Um dos entrevistados informou ter concluído o ensino médio e não prosseguiu nos estudos 

e dois deles possuem apenas o ensino fundamental. Os entrevistados que concluíram o 

ensino superior cursaram o ensino médio na modalidade não continuada e acessaram o nível 

superior com maior rapidez e fluidez para a conclusão da graduação. 

 

 

6.5   Algumas considerações sobre as entrevistas in loco208 

 

Para os fiéis não basta a certeza da salvação na vida eterna. Eles consideram que o 

fundamental é alcançar uma condição econômica e social estável através do trabalho e do 

compromisso contratual com Deus. Não nos parece possível afirmar que os desejos de 

ascensão econômica e social, decorrem da adesão às crenças religiosas. No entanto, não se 

deve desconsiderar, a influência da teoria da prosperidade nas condutas de sucesso.  

A teoria da prosperidade tem como fundamento o estímulo da autoestima e a 

autoconfiança para continuar se esforçando, apesar das adversidades inerentes na sociedade 

complexa. Neste sentido, adotam uma concepção de trabalho que não só os leva a assumir 

responsabilidades sobre os fatos fora do seu controle, como também, a abominar a rotina e 

ousar assumindo determinados riscos (SENETT, 1999 p. 25).  

Nesse sentido, a Igreja Universal adota estratégias específicas como, por exemplo, 

à gestão de cursos sobre empreendedorismo, qualificação profissional, atividades de geração 

de renda, numa tentativa de oferecer respostas efetivas às demandas dos seus fiéis e, para 

mobilizar e estimular adeptos para a empresarialidade, proporciona meios de ajuste às 

condições econômicas vivenciadas pelos mais pobres.  

As chamadas para os eventos voltados a disseminação da teoria da prosperidade 

apresentam encartes chamativos, perfeitamente articulados com o discurso midiático e 

elaborados de forma a fomentar o desejo pelo sucesso financeiro e social. A seguir um 

panfleto distribuído por ocasião dos eventos religiosos. 

 

                                                             
207 Para garantia e sigilo dos dados omite-se o nome dos entrevistados e a instituição de ensino onde ocorreu a 

graduação.  
208 As entrevistas foram realizadas no Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus.  
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6.6        As trajetórias dos entrevistados empreendedores 

 

 

1.   A trajetória do entrevistado Antonio – homem, 31 anos, paulista. 

Antonio é um dizimista fiel. Relata que nunca faltou com a obrigação porque sabe 

que Deus só atende quem é dizimista. O declarante é um homem de aparência jovem, bem 

cuidado e veste-se bem. Relata que trabalhava em uma empresa de entrega, relacionou sua 

mudança de comportamento após a adesão religiosa. [...] quando me converti para a 

universal eu tive uma transformação ética. Assumi meu papel de pai e de marido. Assumi 

minhas responsabilidades.  

Inserção na IURD [...] minha esposa ia à Igreja. A gente brigava muito, 

eu batia muito nela. Eu bebia e chegava em casa de cara cheia e descontava 

nela e depois voltava pro bar beber mais. Eu não trabalhava e ela segura  

as pontas com as despesas. Um dia eu bati nela e voltei pra rua certo que 

queria me matar. Um amigo me encontrou e me falou que eu tinha que 

conhecer Deus. Naquela noite eu senti algo dentro de mim, remoendo ... E 

da Universal eu nunca mais sai. Depois que eu comecei a ver que não podia 

ficar de braço cruzado, tinha que agir. Minha mulher batalhava e isso que 

estava mantendo a casa. Aí vi que tinha que começar com qualquer coisa. 

Aí fazia uns bicos, qualquer coisa que pintasse, capinava, tomava conta de 

carro à noite na rua perto da faculdade.  

Vida financeira anterior: A vida era de muita dificuldade. Eu não podia 

comprar um sapato a vista. Tudo no carnê! Devia para todo mundo. Devia 

dinheiro para bares. Devia para família. Era o inferno na terra. E ninguém 

ajuda quando sabe que a gente é bebum. 

Depois das palestras: graças as palestras e a minha amada esposa eu fui 

aprendendo na escola de empreendedores. Fui aprendendo as técnicas ... 

fui melhorando.  

Vida financeira posterior: Depois minha mulher e eu começamos a 

fabricar roupas intimas e vender de porta em porta. Hoje temos uma 

pequena fábrica de calcinhas, sutiã e pijamas. Eu sou a Universal! 

Observado nos cultos que há uma oposição no relacionamento de gênero que é 

permeada pela possibilidade de complementaridade no atenuar conflitos e promover união 

dos envolvidos em nome da prosperidade e da eliminação do espírito da miséria. A 

insegurança diante de um contexto precário e instável é amenizada pelo estímulo encontrado 

nos cultos da igreja e nas falas articuladas de seus líderes.   
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A partir das orientações sobre empreender e ser empreendedor que o fiel é levado 

a maximizar os seus esforços.  No entanto, é importante ressaltar o fato de que a maioria dos 

entrevistados aponta como uma das motivações para se tornar um empreendedor é não ter 

patrão, é ser dono do próprio negócio e ter uma vida melhor com prosperidade e status social.  

Nesse sentido, as práticas iurdianas parecem enfatizar a ideia de que as atividades 

no próprio negócio são condições de Deus para que o fiel atinja uma melhor condição de 

vida com a possibilidade de uma vida próspera.  

 

 

2. A trajetória do entrevistado Pedro – homem, 36 anos, nordestino. 

Pedro é dizimista fiel e não revela a média prestada ao mês. É um homem de semblante 

alegre e relata que era lavador de carros em 1990 e com o tempo foi aprendendo a consertar autos. 

Trabalhava em uma oficina mecânica e era humilhado pelo patrão. Segundo o entrevistado: 

[...] acho que a gente tem que ter o próprio negócio, parar de depender dos 

outros, e quando eu trabalhava como empregado eu sempre procurei fazer 

o melhor e sempre tomei na cabeça. Aí eu falei: Não vou mais trabalhar 

para ninguém. Então quando eu fiquei desempregado o dinheiro que eu 

recebi, eu falei: Eu não vou gastar o dinheiro, vou investir em alguma coisa 

que eu queira fazer. Não vou trabalhar mais para ninguém. E passei a andar 

de ônibus para ver as coisas e comecei a ver muitas oficinas abertas. As 

pessoas abrindo na porta de casa .... Aí eu falei assim: Sei arrumar carro, 

sei trabalhar, é isso que eu vou fazer. Comprei o material e comecei a 

trabalhar. Foi na cara e na coragem. Até os familiares daqui de casa foram 

contra mim. Ninguém acreditou que daria certo. Hoje está aí há três anos. 

Mas ninguém resistiu, só que eles achavam que não daria certo, que eu ia 

gastar o meu dinheiro em vão, eu ia fazer um investimento errado, até a 

minha esposa foi contra. Hoje está aí.  

Vida financeira anterior: A vida financeira era muito complicada. 

Chegava o dia do pagamento e eu não tinha mais dinheiro pra nada. Era 

pagar a janta com o dinheiro do almoço. 

Depois das palestras: as palestras me ajudaram muito. Eu aprendi a ser 

animado, a ter fé e a cobrar de Deus o que eu tenho direito. Aqui, eu fiz 

cursos de muitas coisas. Até um psicólogo conversou comigo  

Vida financeira posterior: Hoje tenho a minha oficina mecânica, um lava 

jato e uma loja de equipamentos, peças para carros. Só linha de 

multimarcas. Tenho minha casinha, meu carro e dei até um carro pra 

patroa.  
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3. A trajetória do entrevistado Carlos – homem, 28 anos, nordestino. 

Carlos é convertido tem muito tempo e venho na igreja todas as segundas feiras. Faça chuva 

ou faça sol. Eu largo tudo para vir aqui e receber os ensinamos do bispo. Eu sou um dizimista fiel e 

nunca falho. Uma vez precisei falhar porque eu não conseguia mandar o dinheiro para a conta da 

igreja (é o diabo faz de tudo!). Relata o entrevistado: 

Inserção na IURD: [...] eu venho de uma família católica, daquelas que 

vai na missa todo domingo. Faz pascoa. Faz natal. Faz primeira comunhão. 

Sabe como é? Lá pelos anos 2000 (eu acho) eu estava numa situação de 

dar dó. Eu estava desempregado, com uma família pra criar e uma outra 

mulher (explica que era um relacionamento extraconjugal) grávida. Eu 

estava desesperado. Não sabia o que fazer. Ai, num domingo, eu estava na 

minha com a minha tia e vi um homem pregando na pracinha em frente à 

igreja. Eu fui lá e ouvi. Depois fui conversar com ele. E na semana seguinte 

fui no Congresso dos 318. Foi uma benção aquele dia.  

Vida financeira anterior: Eu devia tudo. Água, luz, prestação do carro. 

Não tinha dinheiro nem para comprar comida para a minha família. Minha 

mãe e minha tia me ajudavam. Ainda tinha a outra grávida e ninguém 

sabia. Meu Deus! Que horror de situação. Eu estava destruído, sem um 

centavo. 

Depois das palestras: Quando comecei a frequentar era a reunião dos 318 

bispos. Era muito bom, mas demorava muito. Acho que umas três horas. 

No começo eu vinha com meu amigo (se refere ao homem que pregava na 

praça). Aquilo tudo virou um vício. Eu venho todas as sextas feiras e 

aprendo cada vez mais.  

Vida financeira posterior: Hoje eu sou empresário, tenho um comércio de 

tintas para carro e agora estou abrindo outra loja de tintas em geral. Minha 

vida melhorou muito. Tenho minha casa e minha família está segura.  

 

    

4. A trajetória do entrevistado João – homem, 42 anos, paulista. 

João é fiel dizimista e nunca falhou com o dízimo. É homem de meia idade, bem vestido e 

muito bem cuidado. Ostenta um relógio de marca e usa roupas finas. Relata o entrevistado:  

Inserção na IURD [...] Eu sou empresário no ramo de venda de veículos 

usados e agora veículos novos multimarcas. Sou da universal desde a 

juventude, mas me afastei dela nos anos 90 por causa das drogas, mulheres, 

etc. Nos anos 2000 eu estava casado com duas filhas e meus negócios iam 

muito bem. As mulheres também continuavam na minha vida. Era uma 

vida de luxo e de gastos com bebidas, mulheres, etc. Sabe como é, quando 

elas sabem que o homem tem dinheiro dão em cima mesmo! Minha esposa, 

uma mulher da igreja, sabia de tudo e só orava e pedia para voltar a igreja. 



190 
 

Eu achava que tudo estava muito bom e que não ia voltar para aquela vida 

de tudo certinho. Até que os negócios começaram a ir mal quando veio a 

isenção do IPI. Todo mundo comprava carro novo porque os bancos 

financiavam tudo e não tinha imposto. Eu vendia carros usados e passei 

semanas sem vender nenhum. Comecei a entrar em desgraça. Minha vida 

virou do avesso. Minha esposa insistiu para vir para a igreja. De tanto ela 

falar eu voltei um dia, num domingo. O bispo falou tanto em prosperidade, 

em negócios que eu achei que ele sabia da minha história. Resolvi vir na 

segunda feira seguinte, no encontro dos empresários. E a partir dai minha 

vida mudou.  

Vida financeira anterior: Eu devia para o INSS o recolhimento dos 

empregados, o aluguel da minha loja estava atrasado oito meses e tinha 

uma ação de cobrança e despejo. Estava com o nome sujo, cheio de 

protestos. Tive que vender meu carro para pagar contas mais urgentes. 

Estava literalmente no fundo do poço. 

Depois das palestras: Com as palestras eu fui aprendendo técnicas de 

negociações e comecei a fazer acordo com meus credores. Parcelei a dívida 

no INSS. Fiz um acordo com o dono da loja e comecei a pagar dois 

alugueres por vez, o que vencia e o vencido. As palestras e os estímulos 

dos bispos foram tudo na minha vida. Aprendi a ter mais calma e a confiar 

que Deus ia cumprir com o nosso contrato.  

Vida financeira posterior: Hoje tenho três lojas de automóveis usados e já 

comecei a vender motos e outros veículos automotores. Minha vida 

caminha tão bem que estamos reformando um prédio para a abertura de 

uma concessionária de carros da Pegeaux lá na Vila Ré. Minha esposa é a 

minha sócia e toma conta do administrativo. Eu fico só nos negócios 

mesmo.  

 

 

5. A trajetória do entrevistado Paulo – homem, 31 anos, nordestino. 

Paulo é dizimista fiel. Relata que apenas uma vez deixou de fazer o pagamento por problemas 

particulares. É um homem de semblante triste e marcado pelo tempo de vida. Veste-se bem e muito 

bem higienizado. É contador e trabalhava em escritórios de contabilidade até os anos 2000. Sempre 

fazia bicos para complementar a renda. Segundo o entrevistado: 

Inserção na IURD: [...] Estou aqui desde 2010, eu acho. A Universal me 

salvou. Salvou meu casamento. Salvou a minha vida. Eu trabalhava como 

um escravo, como um camelo. Eu tinha dois empregos e só ia para casa 

para dormir. Não via meus filhos crescerem. Eu trabalhava, trabalhava, 

trabalhava e não via nada acontecer. Foi um desespero a minha vida.  
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Vida financeira anterior: A vida financeira era muito complicada. 

Chegava o dia do pagamento e eu não tinha mais dinheiro pra nada. Era 

vender a janta pra comprar o almoço. 

Depois das palestras: Quando comecei a frequentar às segundas feiras o 

congresso de empresários eu comecei a ver que eu tinha direito a ser um 

homem próspero. Eu tinha capacidade, eu tinha vontade. E Deus tinha um 

contrato. Eu queria ser próspero. Eu vinha e venho todas as segundas feiras. 

Cada segunda feira aprendo um pouco, e mais e mais. Semana passada o 

bispo tava falando de como lidar com pessoas difíceis. Foi muito bom 

porque sempre tem alguém que quer tirar a gente do sério.  

Vida financeira posterior:  tenho uma empresa, pequena ainda, de 

alimentação natural. Estou com duas lojas em shopping e vou abrir uma 

em outro (...). 

 

A fala do respondente autoriza dizer que a atividade empreendedora estimulada, 

promove meios de realização para uma vida melhor e favorece a busca pelo ganho 

econômico e consequente mobilidade social.  

 

 

6.     A trajetória da entrevistada Maria – 46 ANOS, nordestina. 

 

 Maria tem 46 anos e reside na zona norte da capital. Vem de família de nordestinos 

do Estado da Paraíba. É casada e tem um filho que é universitário e a acompanha nos 

congressos. É uma mulher visivelmente vaidosa e bem cuidada nos detalhes. Usa 

maquiagem leve e notória a sua pele bem tratada.  Veste roupas simples e adequadamente 

conjugadas. É uma mulher sorridente e estudante de administração de empresas em 

instituição de ensino privada na zona oeste da cidade de São Paulo.  

Inserção na IURD: Maria é dizimista, mas não o faz mensalmente. Ela 

revela que ajuda a mãe doente e que às vezes fica muito dividida entre 

praticar o dízimo ou não.  É uma mulher de aparência altiva e segura.  

Segundo a entrevistada: 

[...] sempre trabalhei fora, acho importante a mulher ter o seu dinheiro, 

mesmo que seja um trocado, não precisa ficar pedindo ao marido. Quando 

eu casei deixei o trabalho na empresa que eu trabalhava no almoxarifado. 

Eu chegava tarde em casa ... eu trabalhava à tarde e à noite, e as crianças 

ficavam com minha mãe e às vezes ficavam sozinhas. Tentei arrumar outro 

trabalho porque a gente tinha que pagar aluguel e ele não ganhava nada, 

era ajudante de pedreiro. Foi um período muito difícil. Passamos muita 

necessidade. Foi uma luta. Depois que vim pra igreja conheci Deus e passei 
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a pagar o dízimo eu aprendi a trabalhar com bijuterias e comecei a fazer 

pra fora. Foi a nossa salvação. Hoje, ele (marido) e eu trabalhamos juntos 

e nós estamos felizes e não brigamos mais. Já temos casa própria, carro e 

nossa empresa constituída. Eu sou a Universal!   

 

Vida financeira anterior: período de muita necessidade financeira, muita 

conta pra pagar. Meu marido era ajudante de pedreiro e o que ganhava não 

pagava nem o aluguel.  

 

Depois das palestras: As palestras me ajudaram muito. Aprendi sobre 

administrar, sobre formar custos. Antes eu não sabia.  

 

Vida financeira posterior: Agora já faz 6 anos que estamos aqui. Eu e meu 

marido abrimos um negócio. Pequeno mas vai bem. É um restaurante de 

comida rápida tipo marmitex. A gente entrega em obras, em construções. 

Estamos indo muito bem. Agora vou abrir outro no bairro do meu irmão. 

Lá na Casa Verde. Tem muita obra lá. 

  

O desejo pela prosperidade e pela vida melhor se reveste tanto de um caráter 

individual quanto familiar e articula a esfera econômica com outras inserções como a afetiva. 

Os relatos revelaram que o funcionamento da rede de parentesco e a rede reestrutura famílias 

em vulnerabilidade econômica.  

Outro relato mostrou que a inversão de papéis econômicos diante da situação da 

falta de trabalho por tempo prolongado é uma condicionante para a mulher ter seu negócio 

próprio.  

 

7. A trajetória da entrevistada Clarice – mulher, 27 anos, paulista  

Clarice  tem 27 anos e reside na zona leste da capital. Vem de família muito humilde 

do interior do Estado de São Paulo. Ostenta adereços dourados, está sempre bem maquiada 

e vestida com roupas de boa qualidade e bom corte. Ostenta um sorriso branco e de 

felicidade. É casada e tem ascendência paterna nordestina e materna paulista. Tem dois filhos 

menores. Estudou administração de empresas [não referiu a instituição de ensino}.  

Inserção na IURD: Clarice é dizimista fiel. É uma mulher elegante e com 

traços nordestinos. Veste-se bem e aparenta saúde. É alegre e relata que foi 

para a Igreja Universal quando seu marido estava desesperado, sem 

emprego.  

[...] meu marido era pintor de carros. Ele já foi outras coisas e fez até curso 

de pintura industrial. O que eu vejo é que tem gente que abre a boca e diz 

assim: “Ah, está ruim para todo mundo!”. Depois que inventou o “tá ruim!” 

nunca mais ficou bom para ninguém! Não é isso? Eu já não penso assim; 



193 
 

eu acho que o tempo, na hora certa Deus vai preparar o melhor para le! 

Você vê que tem cinco anos que ele está desempregado e a gente com luta, 

a gente nunca passou falta de nada! Até aperta, mas Deus não deixa faltar! 

Pra quê? Para que o nome Dele seja glorificado! Para as outras pessoas que 

não são cristãos, pode até acontecer. A pessoa abre a boca e diz assim: 

“Qual é? Vocês não são cristãos? Se você é evangélico não pode passar por 

luta”. Mas a gente tem que passar por luta! Para o nome Dêle ser 

glorificado. Porque se a gente não passar por luta, como você vai ver a 

diferença? Agora ele está tendo a sabedoria de esperar! Antes ele estava 

revoltado. Ia para pagode... bebia... fumava. Enquanto isso ele me ajuda 

bastante, faz tudo dentro de casa. Eu só cozinho no domingo.  

Vida financeira anterior: Nossa vida era muito difícil e vivia nos bares 

tomando bebidas e voltava para casa revoltado e depois ficava muito triste. 

Eu não conseguia falar com ele. Era um inferno!  

Depois das palestras: Quando eu vim para a Igreja Universal conversei 

com uma irmã que me falou para vim na reunião da segunda feira. Eu vim. 

O bispo (não lembro o nome dele agora) foi falando, falando, falando .... 

eu ouvi tudo. E com o tempo vim trazendo meu marido e agora até meus 

irmãos estão na igreja.  

Vida financeira posterior: só posso agradecer a bença. Hoje tenho uma 

vida com fartura. Tenho uma empreiteira de construção civil, só de 

reforma. Posso comprar meus sapatos, meus vestidos e cuidar da minha 

saúde. Minha família foi reconstruída e não falta nada. E logo vou abrir 

uma construtora.  

 

 

8. A trajetória da entrevistada Gilda – mulher, 31 anos, nordestina. 

A entrevistada Gilda tem 31 anos, reside no Bairro da Freguesia do Ó e é emigrante 

do Estado de Alagoas. Cursa Administração de Empresas em instituição de ensino superior 

privada e é bolsista Prouni. Casada com um trabalhador braçal na chamada profissão de 

marido de aluguel também fiel da IURD. Tem 4 filhos menores. 

Inserção na IURD: Gilda é jovem, casada e mãe de quatro filhos menores. 

Vive em casa financiada pela Caixa Econômica Federal em um bairro da 

zona norte da capital. É casada com um obreiro que exerce a atividade 

autônoma de marido de aluguel. Gilda é proprietária de quatro bancas de 

revistas no bairro do Brás. Segundo relata, uma das bancas funciona 24 

horas e é a mais rentável. Relata a entrevistada:  

[...] Minha vida antes do Congresso era muita humilhação. O momento 

mais difícil foi a casa onde eu morava. Era um barraco que chovia mais 
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dentro do que fora. Meu filho queria leite e eu não tinha. Meu marido pediu 

um dinheiro pra um familiar e ele não emprestou. Depois do congresso 

minha vida mudou. Hoje eu tenho uma empresa de bancas de jornal. Tenho 

meu carro e o carro do esposo. Eu coloquei o Senhor Jesus como meu 

parceiro. 

Vida financeira anterior: Eu e meu marido trabalhávamos normalmente, 

mas o salário não dava para nada. A gente pagava aluguel e com quatro 

crianças não sobrava nem para aparelho de barba do meu esposo. No dia 

do pagamento o que sobrava não dava para comprar um saco de arroz.  

Depois das palestras: Quando nós viemos para as palestras fomos 

aprendendo como ter nosso negócio e não trabalhar mais para outras 

pessoas que só exploram e não querem saber de nada. Aprendemos muito 

com o [BF].  

Vida financeira posterior: Hoje temos dois carros, um para ele e outro 

para mim. Eu trabalho só no período da tarde quando minhas crianças estão 

na escola. Elas estão em escolinha particular. Temos casa própria [faltam 

6 prestações para acabar] e as nossas bancas são legalizadas na Prefeitura 

e não temos nenhuma dívida. Agora estamos com 8 funcionários.  

9. A trajetória da entrevistada Adriana – mulher, 46 anos, nordestina. 

A entrevistada Adriana tem 46 anos, reside no ABC Paulista e tem origem 

nordestina do Estado do Sergipe. Adriana é casada com um homem de Deus e também 

frequentador da IURD. Adriana e o marido possuem negócios próprios há 8 anos. São 

iurdianos a aproximadamente 12 anos e frequentam todas as segundas feiras o Templo de 

Salomão. O casal possui três filhas que professam a mesma fé e são obreiras. 

Inserção na IURD: Adriana é uma jovem senhora, casada e mãe de três 

filhas maiores e obreiras.  Vive em própria no ABC Paulista. É casada com 

um membro da IURD. Adriana veio para a IURD em momento que a vida 

estava destruída. Ela e marido desempregados e uma das filhas envolvida 

com as drogas.  

[...] Minha vida antes de aceitar Jesus estava destruída. Eu e meu marido 

vivíamos pedindo para dormir na casa de um ou de outro com medo dos 

cobradores que batiam à porta todos os dias. Devíamos muito, devíamos 

tudo!.  

Vida financeira anterior: Nossa vida estava destruída. Oficial de justiça, 

cobrador, agiota batendo na nossa porta todo dia. Eu tinha muita vergonha. 

Meu marido começou a beber e minha filha gastava o pouco que ganhava 

comprando maconha e outras drogas. A vida era um inferno na terra.   
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Depois das palestras:  Depois de muito luta consegui trazer meu marido 

para assistir o culto dos empresários. O bispo João nos recebeu 

reservadamente depois da palestra. O bispo falou para assistir as palestras 

do empresário, etc, etc. A partir deste dia somos dizimistas e não perdemos 

mais nenhum culto ou congresso. Até no Congresso do Amor já estivemos.  

Vida financeira posterior: A vida mudou muito. Somos respeitados na 

igreja. Empregamos jovens que estão chegando aqui. Temos hoje, 56 

empregados registrados. A nosso negócio é uma pequena fábrica de blocos 

e artefatos de concreto. Minhas duas filhas estudam na universidade e uma 

delas é casa com um obreiro. Meu genro é o nosso gerente. Estamos 

construindo um galpão para produzir tijolos para a indústria. Temos casa 

própria e todos temos carro.   

 

 

10. A trajetória da entrevistada Poliana – mulher, 35 anos, mineira  

A entrevistada Poliana tem 35 anos, reside em Mairiporã e vem do Triângulo 

Mineiro (Patos de Minas). É administradora de empresas e está cursando Ciências Contábeis 

em universidade privada. Casada com um homem de Deus e seu sócio nos negócios. Tem 3 

filhos menores.  

Inserção na IURD: Poliana é jovem e sorridente. Tem três filhos menores. 

Vive em casa própria. É casada com um fiel iurdiano que também é sócio 

nos negócios. Poliana e o marido são proprietários de confeitaria fina e só 

fornecem para grandes hotéis e festas refinadas. Segundo relata a linha de 

produção de sua confeitaria é fina e atende a classe alta.   

[...] A minha vida era uma luta diária sem sucesso. Lutava, lutava, lutava e 

não saia do lugar. Vivia fazendo bolos e doces para casamento. Não via a 

cor do dinheiro. O que ganhava comprava matéria prima para os próximos 

confeitos. Era uma vida sem noite dormida. Sem paz.. 

Vida financeira anterior: Que sou a Universal desde 2009. Quando 

cheguei aqui eu estava disposta a tirar a minha vida. Eu não aguentava mais 

tanta humilhação. Meu marido bebia muito, me batia. Batia nas crianças. 

Eu casei muito cedo e ele achava que era meu pai, meu dono. Eu vivia de 

delegacia em delegacia.  

Depois das palestras: Cheguei a Universal destruída. Só pele e osso. 

Queria  morrer! Comecei a frequentar os cultos na semana e depois vim 

para o Congresso dos 318. [[agora chama dos Empresários]]. As palestras 

e o apoio dos bispos me animaram a aprender receitas finas e a oferecer 

para outro público. Comecei a fazer casamentos dos irmãos da igreja. O 

negócio prosperou e meu marido veio e [[graças a Deus]] aceitou Jesus. 



196 
 

Hoje ele é meu sócio e temos uma confeitaria fina. Só atendemos grandes 

eventos e hotéis de luxo. Já servidos eventos aqui na igreja.  

Vida financeira posterior: Temos a nossa empresa de confeitaria. Temos 

carro e casa. Eu estou terminando meu segundo curso universitário 

[[ciências contábeis]]. Meu marido é responsável pela logística a empresa. 

Atendemos em média 15 casamentos por semana. Temos nossa casa, 

nossos carros, nosso apartamento na praia.  Empregamos 26 empregados 

diretos e muitos indiretos.   

.  

A seguir apresentamos os resultados obtidos:  

 

 

Tabela 13 - Quadro geral dos entrevistados  

 

Ordem  Entrevistado  Idade Aparência   Origem  Estado civil Filhos 

1 Antonio 31 Vaidoso, alegre  Paulista Casado 2 

2 Pedro 36 Alegre  Nordestina Casado 4 

3 Carlos 28 Vaidoso, alegre  Nordestina Casado 1 

4 João 42 Elegante, vaidoso  Paulista Casado 3 

5 Paulo 31 Elegante, vaidoso. Triste Nordestina Casado 3 

6 Maria 46 Elegante, vaidosa Nordestina Casada 1 

7 Clarice 27 Elegante, vaidosa Paulista Casada 2 

8 Gilda 31 Elegante, alegre Nordestina Casada 3 

9 Adriana 46 Elegante, vaidosa, alegre Nordestina Casada 3 

10 Poliana 35 Elegante, vaidosa e sorridente Mineira Casada 3 
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Gráfico 4 – Entrevistados x número de filhos 

 

Os resultados obtidos com a entrevista intencional, após tabulados destacam a 

média de idade é de 35,3 anos e o número de filhos 2,5 filhos por respondente. Os quesitos 

tabulados quanto ao estado civil 100% disseram estar casados. Dos 10 respondentes nove 

demonstraram alegria, felicidade. Um mostrou-se triste. Os dez entrevistados vestiam-se 

elegantemente, demonstravam bom gosto nas escolhas e clara atenção com a aparência e a 

higiene corporal.  

 

 

 

Gráfico 5 – Entrevistados: percepção 
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Segundo aponta Dolabela (1999, p. 38) o empreendedor é um sonhador realista. 

Embora racional, usa também a parte direita do cérebro. Isso faz com que o empreendedor 

busque o sucesso através da realização de seus sonhos, porém usando dos estereótipos 

sociais. O homem de negócios é elegante, vaidoso, tem aparência alegre e sempre está 

vestido adequadamente.  

 

 

 

 

Gráfico 6 – Entrevistados: a origem migratória 

 

No bloco referente a origem dos entrevistados pode-se observar que uma 

porcentagem maior é de nordestinos. A origem nordestina é uma característica bastante 

presente no grupo evangélico iurdiano.  

 

 

 

Tabela 14 – Atividade anterior x Atividade atual 

 

Ordem  Entrevistado  Atividade anterior Atividade atual Ramo de atividade  

1 Antonio Desempregado Empreendedor Indústria – Vestuário.  

2 Pedro Desempregado Empreendedor Comércio e Serviços. Mecânica autos  

3 Carlos Desempregado Empreendedor Comércio e Serviços. Tintas automotivas 

4 João Empresário Empresário Comércio e Serviços. Revenda de autos  

Nordestinos; 6; 60%

Paulista; 3; 30%

Mineiro ; 1; 10%

Origem

Nordestinos Paulista Mineiro



199 
 

5 Paulo Profissional liberal Empreendedor Comércio e serviços. Alimentação 

6 Maria Comerciária Empreendedora Comércio e serviços. Alimentação 

7 Clarice Dona de casa Empreendedora Comércio e Serviços – Construção civil 

8 Gilda Dona de casa  Empreendedora Comércio e Serviços – Bancas de Jornal   

9 Adriana Desempregada Empreendedora  Indústria de artefatos de cimento  

10 Poliana Autônoma Empreendedora  Comércio e Serviços. Confeitaria  

 

 

 

 

Gráfico 7 – O trabalho exercido antes e depois 

No resultado do bloco B referente a atividade anterior e a atual pode-se observar 

que um porcentual significativamente maior [desempregados 4] obteve condição de 

empreendedor. Em posição imediatamente seguinte [donas de casa 3] também tiveram 

movimentada a atividade laborativa. Quanto aos ramos de atividade o gráfico a seguir 

demonstra que a maioria dos entrevistados se dirigiram ao mercado de comércio e serviços. 

O ramo de alimentação, de bens duráveis e de consumo obrigatório foram os apontados com 

maior frequência.  
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Gráfico 8 – Os ramos de atividade empreendedora 

  

Ordem  

Entrevistado  Renda líquida mensal famliar 

(salários mínimos) 

1 Antonio De 10 a 15 

2 Pedro De 15 a 20 

3 Carlos De 15 a 20  

4 João De 10 a 15 

5 Paulo De 10 a 15 

6 Maria Mais de 20 

7 Clarice De 15 a 20 

8 Gilda De 10 a 15 

9 Adriana Mais de 20 

10 Poliana Mais de 20 

Tabela 15 - Renda líquida em salários mínimos 
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Gráfico 9 – Renda líquida mensal familiar  

 

 

Tabela 16 - Características do empreendedor 

 

 

Ordem  Entrevistado  Sucesso Autonomia Criação Riscos Impulsos Determinação 

1 Antonio Sim Não Não Sim Não Não 

2 Pedro Não Não Não Não Sim Sim 

3 Carlos Não Não Sim Não Sim Sim 

4 João Não Não Não Não Sim Sim 

5 Paulo Não Não Não Não Sim Não 

6 Maria Não Não Sim Sim Sim Não 

7 Clarice Não Não Sim Sim Não Não 

8 Gilda Não Não Sim Sim Sim Não 

9 Adriana Sim Não Não Sim Sim Não 

10 Poliana Sim Sim  Sim Sim Não Não 
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Gráfico 10 – Entrevistados percepção 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Características do empreendedor pós atividades iurdianas  
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 O bloco 4 levantou as características dos entrevistados sob dois enfoques: o primeiro 

a percepção antes de ingressar no mundo dos negócios e, o segundo a situação por ocasião 

da entrevista.  

Antecipando as perguntas da entrevista foi esclarecido aos respondentes que o ser 

empreendedor é um talento nato e que todo homem o é, em potencial. Para ser um 

empreendedor é necessário conhecer as tendências e, a partir daí um passo em direção ao 

desenvolvimento potencial do empreendedorismo.  

As respostas mostram que 7 dos respondentes entendiam o empreendedorismo como 

sucesso209 e seis assumiriam o risco210. Dos respondentes um declarou não ter autonomia211, 

5 a criação212 e 3 a determinação213. No quadro seguinte, após estarem incursos nas práticas 

iurdianas a relação se inverte consideravelmente: 10 dos entrevistados entendem que o 

sucesso e a determinação são os pontos característicos mais importantes. Tal constatação 

vem de encontro à educação empreendedora fomentada pela IURD. 

A educação empreendedora iurdiana sinaliza para mudanças culturais necessárias 

para o desenvolvimento de empreendedores formando-os na cultura que prioriza valores 

como geração e distribuição de riquezas, independência, inovação, criatividade, auto 

sustentação, liberdade e desenvolvimento econômico. O discurso iurdiano torna-se uma 

necessidade coletiva, onde sabe identificar oportunidades. A educação empreendedora 

iurdiana forma, assim, indivíduos inovadores e criativos que, diretamente, beneficia a 

prosperidade econômica. 

Nesse ponto importante trazer o resultado obtido quando a perguntar fez referência a 

formação do entrevistado. Foram apresentadas três possibilidades: ensino médio, graduado 

e pós-graduado antes da imersão na educação empreendedora iurdiana. Na sequência, o 

mesmo questionamento pós ingresso no programa iurdiano. Os resultados são apresentados 

na sequência: 

 

                                                             
209 A necessidade de sucesso é uma necessidade pessoal de realização essencial para o sucesso em qualquer 

profissão. (MACEDO, 2003, p. 20).  
210 O empreendedor precisa assumir riscos porque luta contra o fracasso. O empreendedor luta contra o 

fracasso.  
211 A necessidade de autonomia é a necessidade de impor uma opinião em determinado ambiente obtendo 

complacência ante os objetivos propostos. (MACEDO, 2003, p. 21) 
212 Ser criativo é ter capacidade para encontrar soluções para um problema ou para obter aumento de lucros 

de forma alternativa usando a criatividade.  
213 Agir com impulso e determinação é agir mudando facilmente de estratégia para enfrentar um obstáculo ou 

desafio assumindo a responsabilidade pessoal ao desempenhar atitudes necessárias para atingir metas e 

objetivos. (MACEDO, 2003, p. 22)  
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Tabela 17 – Formação anterior x atual 

 

Ordem  Entrevistado  Formação 1 

Antes das práticas 

empreendedoristas 

Formação 2 

Depois das práticas 

empreendedoristas 

1 Antonio Médio Não acessou outro nível  

2 Pedro Médio Não acessou outro nível  

3 Carlos Médio Graduando - Administração 

4 João Graduado Pós-graduando 

5 Paulo Médio Graduando – Administração  

6 Maria Médio Graduando – Administração  

7 Clarice Graduada Graduando – Ciências Contábeis  

8 Gilda Médio Graduanda – Administração  

9 Adriana Médio Não acessou outro nível  

10 Poliana Graduada Graduando  - Ciências Contábeis  

 

 

 

Gráfico 9 – A formação acadêmica 

 

 Ao final, perguntados sobre o nível social e o poder econômico diferenciador que 

obtiveram com as práticas empreendedoristas as respostas são as abaixo transcritas e que 

apresentaram 100% de respostas afirmativas quanto a mobilidade social para uma “nova” 

classe média.  
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Tabela 18 – O quadro geral das respostas dos entrevistados 

 

  

 

Estar na Igreja Universal 

fez do Senhor (a) um 

indivíduo diferente 

socialmente? 

 

O poder econômico é um 

diferenciador social? No 

ambiente iurdiano Senhor 

(a) é tratado diferente? 

O Senhor (a) diria que 

depois que veio para a 

IURD e se tornou 

empreendedor o senhor (a) 

é um homem de classe 

média? 

1 Antonio 
Sim, ser da IURD é ser 

respeitado.  

Sim. Ter dinheiro sempre faz 

a diferença. 

Claro. Classe média não é a 

que tem posição na 

sociedade? Eu tenho. 

2 Pedro 

Sim, eu sou respeitado por 

onde ando e não me misturo 

com outras pessoas que não 

são daqui. 

Sim, a posição econômica 

diferencia qualquer pessoa na 

sociedade. 

Sim, com certeza. 

3 Carlos 
Sim, sim. Eu tenho fé. Eu sou 

a Universal.  

Sim. Ter uma condição 

financeira boa é status e 

respeito. 

Eu acho que sim. 

4 João 

Claro, todo mundo sabe que 

sou da Universal. E me 

respeitam. 

Sim. Agora eu posso comprar 

o que preciso. Andar de carro. 

Ter boas roupas. Estudar e dar 

ensino de qualidade para 

meus filhos. Isso faz 

diferença. É status. 

Sim. Com certeza. 

5 Paulo 

Sim. Com certeza. Ser da 

Universal é uma causa de 

diferenciação nos grupos. Sou 

muito respeitado.  

Sim. Não ter dividas, não ter 

patrão e ter uma família que 

pode consumir coisas sem 

medo faz a diferença. 

Sim 

6 Maria 

Sim. Eu sou a Universal. E se 

sou a Universal sou 

respeitada, e ninguém se 

atreve a me afrontar. 

Sim, sempre foi assim. Se tem 

dinheiro você é gente, se não 

tem você tem que ser escravo. 

Sim. É uma realidade. 

7 Clarice 

Sim, eu sou muito feliz por 

ser respeitada e admirada pela 

família e pelas pessoas.  

Claro. Poder comprar, poder 

pagar, poder viajar, poder 

estudar faz a diferença. As 

pessoas respeitam quem tem 

dimdim. 

Sim. 

8 Gilda 

Certamente. Eu me arrependo 

de não ter vindo antes para a 

Universal. Eu sou muito 

valorizada na sociedade. 

Sim. É conquistar espaço, é 

ser respeitado. É não ser 

passado para trás. 

Sim, claro que sim. 

Eu sou a Universal. 
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9 Adriana 

Sim. Com certeza. A minha 

família toda me respeita. 

Meus amigos são da igreja, 

minha vida é a igreja e meu 

negócio é para os fiéis da 

minha igreja.  

Sim. Eu acho que as pessoas 

só respeitam as outras quando 

sabem que elas tem conta no 

banco e cartão de crédito. 

Sim. Pode acreditar. É sim a 

resposta. 

10 Poliana 

Sim, sim. Com certeza sim. 

Eu sou muito grata ao senhor 

Jesus por ter vindo para a 

Universal. Agora eu sou 

tratada como gente.  

Sim. Eu acho é muito bom a 

pessoa sentir que é valorizada 

e respeitada porque trabalha 

no negócio próprio, tem 

empregado e ninguém manda 

nela. 

Sim, com certeza absoluta. 
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6.7.   As Reuniões dos Empresários: a educação empreendedora 

No Congresso para empresários os bispos palestrantes são cercados por depoentes 

que acompanham atentamente o discurso de que:  

[B. João]  ..... os seus problemas financeiros você não vai resolver 

trabalhando. A única solução para a sua vida financeira está numa força 

maior dentro deste templo que é a formação de uma sociedade divina deste 

congresso que busca a sua salvação financeira.   

 

Figura 8 - Os 10 Segredos para a Vida Financeira 

 

 

 
 

Muitas pessoas têm idéias que ficam paradas por falta de dinheiro, outras tem 

dinheiro parado por falta de ideias. Talvez você seja um ótimo empresário, um 

grande profissional, no entanto os seus negócios não estão indo bem, você não tem 

sucesso na sua vida econômica, embora você tenha muito talento, sente que está 

faltando alguma coisa, por uma sociedade mal feita você acabou perdendo tudo, 

muitos tem condições de abrir a sua empresa, mas falta dinheiro ou conhecimento 

empresarial.  

Sendo assim, convidamos você para que neste blog você venha estar participando 

de um projeto muito cabana, onde 10 segredos serão revelados para você que 

deseja subir na vida. Estes são 10 segredos de um “Congresso Empresarial” que 

está sendo realizado na “Igreja Universal do Reino de Deus”. Mas mesmo que 

você não seja um membro desta igreja, poderá ler e aprender com estes segredos, 

afinal este artigo é para todos aqueles que desejam ver a sua vida financeira 

mudada de fato e de verdade.  

Os 10 segredos são: 

1º SEGREDO – Visão 

2º SEGREDO – Coragem 

3º SEGREDO – Determinação 

4º SEGREDO – Perseverança 

5º SEGREDO – Confiança 

6º SEGREDO – Fidelidade 

7º SEGREDO – Estabelecer 
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8º SEGREDO – Atitude 

9º SEGREDO – Sacrifício 

10º SEGREDO – Vencer o Medo 

No Templo de Salomão os cultos são conduzidos de forma acolhedora e remete 

diretamente às questões do cotidiano dos ouvintes. No início, todos se concentram nos 

clamores para que se afaste o mal e Deus desça para promover a mudança na vida de todo 

aquele de todo aquele que luta diariamente e acredita nas escrituras. Os ouvintes oferecem-

se como canal para que Deus prove sua grandeza aos incrédulos e realize a vitória tão 

desejada.  O tom de clamor é superado e as confissões positivas intermediadas pelo bispo 

dirigente da sessão:  

[B. João]  Aquele que crê pode determinar o que vai acontecer, porque vai 

acontecer, porque o Senhor vai tomar as providências para que o resultado 

apareça. Que assim seja." "Pela fé e pela certeza", todos agradecem – "em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" – com aplausos a Deus e, 

obedecendo às instruções do pastor, dirigem-se ao altar para colocar o 

dízimo no alforje e serem ungidos.  

Segundo o bispo responsável pela sessão [B. João] Deus não atende as lágrimas. 

Deus atende a fé. A fé é uma chave que abre portas, portas da prosperidade, da felicidade, 

da saúde. E se você tem fé ainda que ela esteja sufocada e adormecida.  

[...] sabe porque as pessoas chegam desanimada no congresso e se 

animam? Porque a fé foi ... você abre qualquer porta. Se anima! Levanta a 

sua cabeça! Sai dessa frustração! Você tem uma fé e se quiser ancorar sua 

fé e esperar pelos homens. O problema é seu. Mas se você que mudar essa 

situação você tem que reagir. Vou te aguardar segunda feira no Templo de 

Salomão. Se você vier com fé não vai demorar muito para a sua vida 

mudar. Do jeito que está não dá para continuar. Você pode ligar agora no 

plantão (SOS). 

 

A Rede Record214 veicula, em horários alternados durante a madrugada, o programa 

A hora dos empresários que pode ser caracterizado como um produto de autoajuda 

                                                             
214 A Rede Record foi fundada em 1953 pelo empresário Paulo Machado de Carvalho, tendo como principal 

concorrente a TV Tupi. Nas duas primeiras décadas, a programação era composta por programas de auditório, 

humor e musicais. Os festivais de música popular deram à emissora grande índices de audiência.  Em 1972, 

50% de suas ações são vendidas para o comunicador Silvio Santos. As transmissões passão feitas por desenhos 

animados, séries e filmes. A emissora entra na década de 1980 com baixos índices de audiência, operando em 

conjunto com a TVS, sendo praticamente uma retransmissora do SBT.  Em 1989, a emissora é vendida para a 

Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo bispo Edir Macedo Bezerra. Em 1990, a Record apresentou 

seu novo «slogan» "de volta para o futuro", ampliando sua programação, mantendo o jornalismo como carro-

chefe e iniciando a formação de uma rede nacional de emissoras.  Na mesma década começa a expansão da 

emissora e em 1995, a Record investiu pesado em equipamento de última geração e mudou de sua antiga sede 
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interativa. Os telespectadores participam, deixam seus nomes e expõem seus problemas de 

ordem financeiros. Geralmente são microempresários que se encontram endividados ou 

perderam tudo. Também há pessoas que estão atrás de um emprego, mas não encontram. A 

solução apresentada é a única saída possível: ir até um templo mais próximo, na segunda-

feira, e participar dos congressos215 para a prosperidade e sucesso empresarial.    

O congresso denominado Nação dos 318 parece ser o mais importante. O líder do 

trabalho lidera outros 318 pastores que estão no altar frente aos ouvintes, proferindo 

mensagens de prosperidade. As sessões acontecem em horários diferenciados pré-

programados e o telespectador é convidado a chegar mais cedo para receber a benção 

especial, deixar seus pedidos escritos, bem como ouvirem os depoimentos de pessoas que 

“venceram” na vida.     

Para subsidiar a fala são apresentados exemplos de pessoas que venceram na vida, 

a despeito dos muitos obstáculos que são narrados com histórias criteriosamente tratadas e 

permeadas por grandes adversidades, mas com o final feliz. São apresentados exemplos 

contundentes de ascensão profissional e social e, concomitantemente, distribuídos 

envelopes216 para recolhimento do dízimo.  [B. Pedro] apresenta, em êxtase, a história da 

mulher de 38 anos, empresária no ramo de confecção de uniformes profissionais: 

Ela estava perdida e com a vida destruída. Tinha 8 anos de experiência no 

ramo de confecção, mas a fábrica que trabalhava faliu. As portas fecharam, 

os clientes foram embora e a produção ficou reduzida a 5%. Todos 

abandonaram o barco. [...] quando ela começou a participar das reuniões 

das segundas feiras lá em Santo Amaro a vida tomou um rumo diferente.  

Com a fábrica fechada ela teve vontade de largar tudo, de sumir. Mas ela 

se manteve firme e perseverando. [...] E foi perseverando que ela ganhou 

uma causa na Justiça e com o dinheiro que recebeu reabriu a fábrica falida. 

Foi recuperando clientes, credibilidade. Limpou o nome na praça! E agora 

vai abrir uma segunda unidade em Guarulhos.   

A mensagem transmite a certeza do poder da crença em si mesmo através de 

alegorias. Os ouvintes recebem um texto relatando a história da empresária com o título 

                                                             
no bairro do Aeroporto, para uma nova instalação, na Barra Funda (atual sede). A partir daí a emissora passou 

a contar com os equipamentos mais sofisticados da televisão brasileira e com o apoio financeiro da Universal, 

a começou a comprar outras emissoras, expandindo ainda mais sua rede.  Atualmente, a emissora do bispo 

Macedo opera em canal aberto e a cobertura atinge 99,01 % do território brasileiro, além da América do Sul, 

América do Norte, África, Europa e parte da Ásia.    
215 Os Congressos mudam de nome com frequência.  
216 Os envelopes para entrega do dízimo são padronizados, elaborados com técnica midiática de qualidade. 

Todas as igrejas usam os modelos criados pelo marketing iurdiano.  
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Vencendo com Estratégia. O folheto é lido pelo bispo frisando palavras de conteúdo forte e 

indutor da compreensão de que a prosperidade é um direito de todo fiel dizimista.  

[B. Pedro] vocês têm o poder de perceber a força que está dentro de cada 

um e, com a bênção de Deus, usá-lo contra o mal que os ronda. Você deve 

cobrar de Deus uma transformação e a coragem para persistir e lutar sem 

desistir. Lutar com estratégia! Despertar o espírito vencedor que seja capaz 

de adotar uma tática para vencer no negócio e fazer a diferença.  

[Fiel] Eu te falo, cara, esse tipo de reunião [reunião dos empresários] me 

ajudou demais na minha vida. Porque a reunião ali acaba sendo 

uma...porque ali, na verdade, é o seguinte, é uma palestra também, né?... 

Me fez ver um monte de coisa que eu não conseguia entender, enxergar e 

acreditar também.  

[B. Natamael] Essa reunião da segunda-feira, especificamente? [Fiel] Da 

segunda-feira, totalmente. Vida financeira é ali, né? Ele [o pastor] tenta te 

ensinar você batalhar por uma vida melhor, mas com Deus, né? Porque a 

verdade é a seguinte, tu vai amadurecendo, você vai enxergando as coisas. 

Existem várias maneiras de você se dar bem na vida. Não é só com Deus. 

Tem gente que, se bobear, detesta Deus e o cara é super bem 

financeiramente. E aí, tu vai falar o que desses casos? Á lá, aquele cara é 

ateu excomungado mesmo mas o cara é bem de vida demais. Qual é a 

explicação, então? A explicação é que Deus ele é justo e solta pra todo 

mundo. Que quê adianta eu ficar socado na igreja e quando chegar aqui 

fora não tomar nenhuma atitude?  [BN] Atitude! 

[B. Natanael] Agora tem lance que depende de Deus demais, pra quem 

acredita também, né? Porque, pô, pra mim, cara, eu... eu... eu não conheci 

meu pai. Não conheci meu pai. Minha mãe, coitada, uma pensionista do 

INSS, entendeu? Não tinha, não tinha quem, na minha família não tinha 

muitos exemplos. Apesar de ter alguns familiares meus que são bem e tal 

de vida, mas eu não venho de uma família rica. Minha família 

originariamente não é uma família rica. Porque eu penso assim: às vezes, 

quando você tem o exemplo, tem teu pai, pô e tal, eu acho que fica mais 

fácil. Então eu busquei em Deus e encontrei na Igreja. Eu me lembro 

quando eu larguei meu emprego. Ó só, que engraçado. Na época eu 

ganhava três salários mínimos e eu trabalhava numa portaria de um prédio 

comercial na Cidade aí eu tinha Unimed, tique refeição, né, tal. Aí, quem 

olhava assim pensava: pô, o cara tem plano de saúde, cesta básica, um 

monte de coisa, os direitos que eles agregam. Aí eu larguei aquilo pra ser 

camelô. Caramba! Nego ficou maluco comigo. Aí, meu irmão: 'Isso aí é a 

Igreja, é a Igreja, que tem que ser empresário. Tu quer ser empresário desse 

jeito, abrindo uma barraquinha de camelô?' Eu falei: 'Mas tudo tem que ter 

um começo.' E peitei sair.  

[Fiel] não se contenta com os limites de sua situação atual ou com as perspectivas 

a frente e, sentindo-se preparado pelos saberes encontrados na IURD que escolheu para si, 
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ele responsabiliza-se pela demissão de seu modesto emprego de auxiliar de portaria para, 

ambicionando os prazeres e as compensações do "sucesso", apostar na carreira de 

empresário. "Porque a reunião ali, acaba sendo uma... palestra também, né?... Ele tenta te 

ensinar você batalhar por uma vida melhor, mas com Deus, né?", conclui ele.  

Para além de uma visão individualista que prescreve aos que querem ser salvos as 

mesmas regras claras de conduta (Fry & Howe 1975; Fry 1978), a teologia da prosperidade 

apresenta uma alternativa, ou, nos termos de Geertz (1989), um "conjunto de disposições e 

motivações" consistente com a visão de mundo mercantil contemporânea laico, segundo a 

qual a possibilidade de "sucesso" é um forte motor. E nesse sentido, o discurso atrai para a 

comunidade da igreja atores sociais provenientes dos meios populares que se pensam como 

indivíduos de escolhas e direitos e que adotaram para si o objetivo de empreender 

substituindo as dificuldades e o sofrimento do cotidiano por uma vida de abundância.   

[Fiel] E deu certo. Tá dando, né?", avalia Pedro, amigo e correligionário 

de Renan, ao me "dar o testemunho" de sua história durante a primeira 

visita que fiz à sua casa. Sentado na sala de estar, de frente à televisão 

grande de tela plana e ao equipamento de som e DVD que ocupam boa 

parte da estante que decora o ambiente, ele me fornece uma narrativa sobre 

os benefícios da fé, seguindo o fio da sua vida profissional. Assim, ele 

relata que começou a trabalhar como contínuo aos 15 anos de idade. Ao 

mesmo tempo em que trabalhava, "roubava demais" porque "era muito 

viciado", ele e o irmão. "Vivia enrolado, entrando e saindo de emprego 

porque levava roubo pra vender lá dentro". Quando seu irmão foi morto 

pela polícia, e depois de ele mesmo ter vários "problemas com a polícia" e 

até, como ele conta, "um bandido quis mat[á-lo]", Jefferson decidiu 

acompanhar sua mãe à Igreja e "mudar de vida".  

... 

"É engraçado que o pessoal fala que a nossa Igreja pede dinheiro e tal, e a 

gente não tinha nada pra dar. Era uma miséria que tu não tem idéia. Só 

comia passarinha de boi." Com o "espírito rendido a Deus", deixou as 

drogas e, "por Deus", passou a "trabalhar certinho. Mas não dava." "Não é 

que ele não tinha coragem pra trabalhar, quando a gente se acertou, só que 

é muita humilhação também que tu tem que ouvir", intervém sua esposa, 

enquanto folheava, ao alcance de meus olhos, álbuns de fotografias que 

contavam, através de imagens, a história que Jefferson revisitava em 

palavras. "Era uma bomba. Porque eu era frentista e passavam cheque sem 

fundo e quem recebia era que pagava", completa ele.  

Em 2014, [Fiel] começou com uma "barraca de vender pastel" e foi 

"fazendo voto com Deus praquilo melhorar." Há onze anos ele é corretor 

de seguros. Montou sua "empresa", que "à vista de muita gente, não é nada, 

mas é, né?, se pensar de onde a gente veio", e por três vezes, ao longo 



212 
 

desses anos, recebeu da seguradora que representa o prêmio de melhor 

vendedor. "É o que pastor prega. Tu vai indo, vai indo e tal e aí as coisas 

acontecem." Neste momento, refeito do insucesso  e, parafraseando meus 

informantes, só Deus sabe a razão desse insucesso devido à sua iniciativa 

de entrar no mercado corporativo, na avaliação de um dos colegas, 

"Jefferson tá bem de novo. Eu te digo isso porque, noutro dia mesmo, ele 

me disse que tá querendo puxar um Corolla.  

Não interessa a sua classe social. Não interessa o seu nível de escolaridade. O que 

interessa é ter fé e buscar a igreja para formar uma parceria que vai te dar liberdade desta má 

situação. É o sair da situação de miséria. Afirma o bispo: 

[B. Fernado] ... O primeiro passo para qualquer pessoa vencer na vida é 

ela ser fiel a Deus. Além de você ser fiel a Deus tem que haver dentro de 

você um espírito de perseverança. Muitas pessoas têm vários diplomas, 

cursos superiores, enfim, a capacidade dela até excede, mas por que estão 

fracassando no mundo dos negócios? (...) Porque falta uma parceria com 

Deus. Sem a unção de Deus você não chega muito longe, meu amigo, 

minha amiga. Até porque está escrito na bíblia sagrada: sem mim nada 

podeis fazer. (...) Por mais que você esteja com todos os diplomas na mão, 

sem essa unção, essa parceria, isso é impossível.  

Durante o culto, os bispos elencam as possibilidades de superação do faturamento 

anterior frisando, sempre, que  

[...] em épocas de crises financeiras todas as oportunidades que são 

apresentadas devem ser aproveitadas. A existência de dificuldades para ir 

ao templo não justifica a sua desgraça financeira e a sua destruição porque 

quanto maior a dificuldade maior será a vitória.   

Uma longa fila se forma no corredor central do templo e obreiros organizam uma 

fila com cuidado especial. Apenas fieis bem vestidos, mulheres com maquiagem, homens 

em trajes sociais, etc. O apresentador [B. João] com microfone a mão passa rapidamente e 

sem dar chance para que o declarante se alongue na resposta perguntando em tom altivo e 

acompanhado por obreiros (...) e aí, aumentou o seu faturamento?   

[B. João] Estão vendo! Enquanto muitos reclamam da crise e que seus 

negócios estão fechando as portas aqui, no templo só temos gente abrindo 

novos negócios. 

A confirmação unânime de que o faturamento aumentou em suas empresas é um 

bálsamo para os ouvintes e inúmeras vezes é repetido por todos que “Senhor Jesus é fiel” o 

que significa o mesmo que pagar o dízimo é algo que vale a pena.   
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[B. Natanael] Quando uma pessoa se propõe a ficar numa fila de 

desempregados, primeiro ela tem que levantar muito cedo pra pegar um 

lugar na fila. Aí ela chega e fica horas, até a tarde e, às vezes, não é 

atendida. ndida não é chamada nunca. A pessoa faz todo um esforço. Por 

que não também fazer esse mesmo esforço pra vim participar do 

Congresso, para que haja uma mudança e que ela possa entrar na fila de 

quem está vencendo?    

... 

[B. João] Se você chegar aqui na próxima segunda feira e não tiver essa 

fila de depoimentos, de testemunhos de vida próspera você não precisa 

voltar nunca mais. É um desafio que eu estou lançando agora. Nós 

compramos a tua briga, só que você vai ter que se juntar a nós. É uma 

sociedade.    

... 

Quantas pessoas estão nos acompanhando agora pela Record? Muitas 

estão esperando uma causa sair da justiça, esperando um emprego, 

esperando uma oportunidade.  Só que aqui no templo nós temos fila de 

depoimentos. (...) Enquanto muita gente tem reclamado que não consegue 

vender nada. Veja o tamanho da fila. A palavra de Deus está se cumprindo 

na sua vida, aqui no Congresso Empresarial.     

 

 

  

Figura 9 - Reunião com empresários217 

 

As campanhas publicitárias do “Congresso dos Empresários” merecem destaque. O 

produto religioso que se pretende vender é a prosperidade financeira e o sucesso empresarial. 

Após as calorosas declarações de vitória e realizações, pedidos e súplicas obreiros caminham 

entre fiéis, em movimento ordenado e ensejam a distribuição de wallpapers com imagens e 

                                                             
217 Disponível em www.iurd.org.br. Acesso em 10 mai. 2016. 
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frases que representam o sacrifício (dízimo) e a obtenção da dádiva. Para a maior adesão, a 

oferta do produto não se restringe a essa prática. São disponibilizados em todas as 

plataformas midiáticas218 a agenda dos eventos e reiterados os convites por todas as formas 

possíveis. Os wallpapers convocam para os congressos empresariais: 

 

   

  

Figura 10 – Wallpapers veiculados nas mídias 

 

Na reunião os ouvintes são convidados a distribuir os wallpapers e disseminar pelas 

redes sociais e blogs. As experiências e os testemunhos de resultados e conquistas ampliam 

o alcance do produto ofertado.  O conteúdo publicitário é consumido pelos ouvintes e 

transformado num grande espetáculo. A marca “Eu sou a Universal” estão disponíveis nos 

produtos anunciados pela mídia, nos cultos, nos espaços públicos e, nos programas de TV, 

no merchandising editorial e virtual atingindo a todo e qualquer potencial consumidor.  

 

 

6.8 O espírito da miséria: porque você não consegue vencer na vida! 

Conforme relatado frequentei às segundas feiras o Templo de Salomão com o 

objetivo de, anonimamente, ganhar familiaridade com esse universo. Naquele período, em 

função de meus interesses de pesquisa, mantive o foco na Reunião dos Empresários. Não 

                                                             
218 Jornais, TVs, revistas, sites, internet, redes sociais 
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foi preciso esforço para notar a tão alardeada referência aberta ao dinheiro, ao direito à 

prosperidade e à abundância, em conformidade com a proposta apresentada no site da IURD:  

As reuniões realizadas às segundas-feiras na Igreja Universal do Reino de 

Deus são para pessoas que sejam empresárias, que estejam passando por 

problemas financeiros e não aceitam mais viver nesta situação, bem como 

para quem busca crescimento financeiro. Durante as reuniões, as pessoas 

desenvolvem potenciais, descobrem seus talentos, traçam objetivos e 

planejam cada detalhe para a realização de suas metas. (www.iurd.org.br) 

Ao longo da apresentação, em torno de duas horas, a pregação do bispo é dedicada 

ao tema do dinheiro, de forma explícita e objetiva. Não se fala apenas do dizimo, mas 

também do dinheiro219 que se pode conquistar através da fé, como aconteceu com aqueles 

fiéis que sobem ao altar e dão seu testemunho. Além do dízimo os fiéis são estimulados a se 

aproximar do altar e contribuir para a obra220 mediante ofertas em dinheiro221, pois 

[...] pois ao ajudarem a Igreja Universal do Reino de Deus na divulgação 

da mensagem viva e poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os 

fiéis firmam um "compromisso com Deus" e têm, portanto, o direito de se 

sentirem "sócios de Deus".  

Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação (porque 

prometeu) de cumprir a Sua Palavra, repreendendo os espíritos 

devoradores que desgraçam a vida do ser humano e atuam nas doenças, 

acidentes, vícios, degradação social e em todos os setores da atividade 

humana que fazem sofrer. (MACEDO, 2015 p. 64)  

A fala de Macedo fundamenta a recomendação de que os presentes, tendo provado 

sua fidelidade a Deus, exijam d'Ele uma prova de sua grandeza e determinem seu desejo de 

prosperar não como quem pede ou suplica, mas como quem reivindica um direito. Afirma 

Macedo que as base da sociedade do homem com Deus está  

[...] no que nos pertence (nossa vida, nossa força, nosso dinheiro) passa a 

pertencer a Deus; o que é d'Ele (as bênçãos, a paz, a felicidade, a alegria e 

tudo de bom) passa a nos pertencer. Passamos a ser participantes de tudo o 

que é de Deus. (Macedo 2015, p. 68)  

                                                             
219 Serão empregados termos do campo semântico da economia, tais como empresa, lucro, diferencial de 

mercado, desemprego, negócios, etc 
220 Obra no sentido de Obra de Deus.  
221 As ofertas em dinheiro e do dízimo podem ser pagas em espécie, cartão de crédito, transferências bancárias, 

boletos e bens móveis e imóveis. 
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No período de observação dos trabalhos foi possível compreender o lugar do 

dinheiro no discurso iurdiano. Além de ser um mediador ritual, ele também entra no discurso 

da prosperidade, segundo o qual quem realmente exerce a 'fé em ação' consegue combater o 

demônio222 e viver em abundância. A entrega da décima parte do que é recebido ou dos 

lucros advindos de um negócio ou empresa, são graças de Deus e são graças recebidas de na 

forma da prosperidade financeira.  

O convívio fora223 da igreja permite a aproximação e o convívio com informantes 

animados com as sensações emotivas ao chegar no Templo de Salomão.  [Rodrigo] é um dos 

informantes que se dispõe a conversar, inobstante a preocupação com o entorno e com 

obreiros atentos. Relata Rodrigo que frequenta a Universal desde 2012 e sabia dos efeitos da 

sua entrada na fé que mudou sua vida e a da família. Continuou o respondente: 

Lá na minha casa todo mundo ficou surpreso. Como é que tu vai se meter 

com isso? Tudo bem, a gente é pobre, mas ninguém tá morrendo de fome... 

Aquelas histórias. Eu me meti, não foi pela necessidade financeira. Eu sou 

da época do Nike. Não sei se tu conhece. Todo mundo queria ter um tênis 

Nike! Uma camisa de marca, tipo camisa Polo do jacaré! E não tinha 

condição de ter. Então, a gente roubava pra ter. A verdade é essa.  

As pessoas que trabalhavam comigo eram da minha rua. Aí, eu fui na 

Universal.  Não participei de nada, entendeu? Ia a convite da minha mãe, 

esporadicamente, mas eu não tava nem ai.. Nisso, conheci um moço que 

era obreiro da Universal. E ai eu comecei a pegar firme. A gente chama de 

voltar pra fé, né? Tava fora da fé, voltou pra fé! 

[Rodrigo] aponta que a adesão foi uma escolha. Repete que "foram 

experiências em [sua] vida" que o levaram ali. E acha que seu processo foi 

demorado porque ele mesmo o dificultou. Como veio "do mundo, saía 

muito, aprontava muito, andava com todo tipo de gente. Não pode. Tem 

que estar com a vida limpa e o camarada tem que escolher.   

Na igreja, diz que aprendeu a avaliar o mundo e decidiu que tinha que tomar uma 

decisão. Agora, havia entrado em contato com Deus e se dedicava espiritualmente à igreja.  

Eu escolhi ir pra Igreja porque quis. Quem quiser que vá comigo. Quem 

fala de alienação, não sabe o que tá falando. É só tu prestar atenção pra ver 

que o negócio ali é todo baseado na Bíblia. Quem não quiser, é melhor sair 

pra lá. Eu optei. 

                                                             
222 O demônio é o responsável por todos os males e, entre eles, a pobreza.  
223 Fora do ambiente das pregações, no entorno do Tempo.  
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Segundo ele, a vida privada começou a mudar tendo voltado aos estudos e meses 

mais tarde encontrou a parceira da sua vida. A questão econômica, no entanto, é a mais 

enfática e calorosa na fala do entrevistado. O respondente afirma que a sua vida particular 

foi se desenvolvendo paralelamente ao desenvolvimento espiritual.  

E muita gente vai pra ver que doideira é aquela que tão se falando. E eu 

fui nessa aí, entendeu? Eu ia com ela, mas eu fui lá pra ver como é que era, 

aquele dinheirão que dá. Aí eu fui até lá pra ver aquilo. Ia até na frente só 

pra chegar lá perto e ver o que era aquilo. Pra mim era uma palhaçada 

aquilo. Aí eu fui vendo que não é assim como se falam. Aí eu fui gostando 

e fui ficando.  

Os cultos e trabalhos realizados no ambiente do templo são voltados a fins 

específicos e determinados. Os cultos que foram objetos da observação são realizados às 

segundas feiras e tem os chamativos Reunião da prosperidade e Congresso para o sucesso 

dentre outros nominativos com forte apelo ao sucesso, à riqueza e à prosperidade financeira. 

A escolha do primeiro dia da semana também tem efeito direto na disposição do fiel em 

mudar de vida e ascender à uma situação financeira mais favorável.  Segundo B. 

FERNANDO, em conversa informal: 

Segunda feira é o dia da prosperidade na Universal. Em nenhum momento 

você ouvirá falar em arrependimento de pecados, conversão a fé, batismo 

nas águas, como se arrepender, como perdoar, como deve ser a vida de um 

verdadeiro convertido na presença de Deus, etc ... noutras palavras, esta 

reunião não é um culto a Deus e sim culto e adoração ao deus dinheiro, 

com pregações de como supostamente adquirir riquezas deste mundo e se 

tornar escravo delas, pois esta é a ênfase desta reunião.  

Nos cultos são disponibilizados instrumentais propositadamente articulados224 para 

a solução de problemas financeiros e ao mesmo tempo ferramentas que instigam e valorizam 

                                                             
224 Preocupada em levar a Palavra de Deus a todas as pessoas, a Universal investe em manter páginas nas redes 

sociais, uma TV online e programas de rádio e também de tevê, atingindo assim um público diversificado. Na 

internet: Redes sociais: Enquanto muitos frequentam redes sociais para futilidades, a Universal as utiliza como 

importante meio de evangelização e orientação. O Facebook e Twitter podem ser usados como canais de 

Salvação, amor e prosperidade, partilhados com amigos reais e virtuais. Curta e compartilhe. TV Universal: 

No ar 24 horas por dia pela internet, por meio do portal Universal.org, a TV Universal apresenta uma 

programação que compreende as reuniões e os eventos da Universal. A estreia ocorreu em 2011, com a 

transmissão da gravação do programa Palavra Amiga, do bispo Edir Macedo, originalmente apresentado no 

rádio, pela Rede Aleluia. A TV Universal também é transmitida em canais abertos em VHF e UHF em algumas 

regiões. No rádio: Rede Aleluia: Mais de 64 emissoras de rádio fazem parte de uma rede com conteúdo 

diferente e selecionado, um oásis em meio ao deserto de qualidade das rádios brasileiras. A Rede Aleluia de 

rádio oferece informações, entretenimento, dicas de saúde, beleza e economia, músicas nacionais e 

internacionais, mensagens de paz, amor, harmonia e tranquilidade, além de orações de fé. A emissora, que 

cobre 75% do território brasileiro, conta com o que há de melhor em recursos tecnológicos, que garantem uma 

http://www.tvuniversal.org/
http://www.bispomacedo.com.br/
http://www.redealeluia.com.br/
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o consumo, o  status e um estilo de vida típico da classe média.  Neste sentido, a fé 

incondicional é clamada como único indutor para o percebimento da benção que leva o 

dizimista ao patamar social superior.  B. PAULO trata com naturalidade afirmando que 

Às segundas feiras, no Congresso para a prosperidade, para o sucesso ou 

para outro fim não fazemos a pregação das coisas de Deus no sentido da 

palavra. Tratamos de versículos bíblicos isolados, fora do contexto do culto 

evangélico tradicional. Frisamos o caráter positivo, motivacional, para 

melhor conduzir o trabalho e buscar a fé nas pessoas.  

É perceptível ao final dos cultos das segundas feiras observar que os ouvintes 

participantes saem dos trabalhos empolgados com as inúmeras possibilidades apresentadas. 

São mencionados entre um testemunho e outro frases de efeito como a que B. Paulo  afirma 

a todo momento [...]  Se você não prosperar eu como a bíblia!  

O referencial bíblico é permeado por textos pinçados das escrituras de forma isolada 

e fora do contexto religioso225 e que denotam argumentos de possibilidade de ascensão 

financeira. Nesse sentido: 

Tudo é possível ao que crê. Como pensei, assim sucederá, e como 

determinei, assim se efetuará. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao 

fraco, eu sou forte! 

O ambiente é perfeitamente organizado, limpo e controlado. Ao fundo, músicas 

evangélicas fazem eco no início dos trabalhos. A oração inicial é proferida e, em sequência, 

disponibilizados vídeos e mídias em grandes telões.  

Com o desenvolvimento dos serviços as músicas vão sendo alternadas com outras 

de notas mais alegres que promovem a aceleração da euforia dentre os ouvintes. Um dos 

ouvintes questionados sobre porque a música o deixou tão alegre respondeu, de pronto que 

ele [informação pessoal  [...] a gente fica feliz! Alegre! Sabe que Deus está por nós.   

                                                             
transmissão de qualidade. Na TV: Fala que Eu te Escuto. A discussão dos assuntos mais recentes de relevância 

social, com participação ativa do público, tem um nome: Fala que Eu te Escuto, programa veiculado 

diariamente, de madrugada, pela TV Record para todo o Brasil e outros países, pela Record Internacional. 

Consumo e tráfico de drogas, comportamento, saúde, família e outros assuntos que dizem respeito à vida de 

todos são temas práticos tratados de forma imparcial todas as madrugadas, com embasamento em entrevistas, 

pesquisas e opiniões de renomados especialistas, que dão ao público subsídios para formar seu próprio ponto 

de vista e tirar suas próprias conclusões, podendo participar por telefone, Skype e redes sociais. No ar desde 

1997, o Fala que Eu te Escuto põe a realidade em debate e convida o telespectador a fazer parte dela. 

225 Neste sentido é a teoria da prosperidade.  
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A chamada do Congresso para o Sucesso) inicia com a apresentação em um telão 

com propagandas de marcas exclusivas e de alto valor. A fala do narrador atenta para o fato 

de que  

As marcas exclusivas do mundo escolheram o Brasil. As queridinhas dos 

brasileiros são Luis Viton, Armani, Channel, Gutti .... Com o crescimento 

do poder aquisitivo essas marcas escolheram o Brasil. Se você que mudar 

essa situação lhe convoco para estar neste congresso...  

Nos discursos neopentecostais há toda uma estratégia de propaganda onde 

aparecem nomes de pessoas ricas e famosas, como forma de pressionar o crente desejoso de 

prosperar a fazer doações. O discurso de Edir Macedo, é nessa linha: Conhecemos muitos 

homens famosos que provaram a Deus com respeito ao dízimo e se transformaram em 

grandes milionários, como o Sr. Colgate, o Sr. Ford e o Sr. Caterpillar [...]. Você está 

convidado a ser dizimista e provar o plano de Deus em relação ao dinheiro (MACEDO, 

2002, 58).  [B. Fernando] entusiasma-se com o público e inicia o S trabalhos alardeando que  

Se a sua situação não mudar eu como a bíblia. Eu digo isso porque miséria 

não é  uma condição social. É um espirito que está ai na sua porta.  O cliente 

brasileiro gasta e as marcas internacionais apostam em países como o 

Brasil. Você precisa mostrar para todo mundo que aquele produto que você 

tem é bacana.  

... 

Você sabe que a riqueza não se constrói com o dinheiro, mas a riqueza se 

constrói com grandes ideias. Ideias que você recebe neste congresso ... uma 

direção ... uma ideia que você receber. Ela faz toda diferença. Quando 

apresentamos matérias de luxo e de riqueza, você em algum momento diz 

que é um absurdo. Você já reparou que você trabalha muito, mas o 

resultado é negativo? As coisas não andam. As coisas não conseguem 

evoluir. Você não consegue progredir. É enxugar o chão com a torneira 

aberta. Até quando você vai aceitar essa situação.  

... 

Você já acompanhou pessoas que assumiram a fé e hoje estão em ascensão. 

Na medida em que elas estão obedecendo elas estão subindo. ... A sua vida 

financeira é limitada. É vendendo o almoço para comer a janta. Devendo 

para agiotas ... com o nome sujo. Você não vê uma saída, não vê uma 

solução. É um abismo trazendo outro abismo. Quer mudar essa situação: 

eu lhe convoco para este congresso. Se você vier neste congresso e me 

obedecer a sua vida vai mudar. Se sua vida não mudar eu como a bíblia. 

Você vai começar nesta segunda feira uma nova etapa.  
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 Os testemunhos se apresentam entre lágrimas, aplausos e obreiros circulando 

por entre o tempo com máquinas de cartão de crédito, carnês de pagamento, envelopes de 

recolhimento de dinheiro. O senhor L é convidado para dar o seu testemunho:  

[B. Fernando] O senhor L tem hoje um patrimônio de 30 milhões, mas 

ainda é pouco. A medida que ele obedece 226a situação dele vai mudando. 

E vai acontecer com você.  Você tem que me obedecer! 

[Fiel] Quando vim para o congresso eu estava com três empresas falidas. 

Devendo para banco, com o nome sujo. Minha família estava destruída. 

Me veio a ideia de mudar o ramo. Outra empresa e mais uma falência. 

Agora, há oito anos Deus vem me prosperando e enriquecendo. Hoje 

somos o maior correspondente bancário do país. Emprestamos milhões e 

milhões por ano. Meus filhos estão na presença de Deus. Minha esposa é a 

uma mulher de Deus. Temos um patrimônio de 30 milhões. Meu filho vai 

fazer 18 anos meu filho já tem um carro importado. Meu filho de 27 anos 

tem uma empresa no mesmo ramo que eu tenho e um carro de 250 mil.  

[B. Fernando] chegou aqui devendo 3 milhões. Quem deu mais pra quem. 

Ele [fiel] não tinha nada para dar. E quem ganhou mais. Agora ele [fiel] 

tem 30 milhões e Deus vai dar mais ainda.  Ainda é pouco. É só obedecer.  

O discurso e o testemunho se confundem em palavras de autoajuda e de ordens de 

obediência. O bispo pergunta como cada um dos presentes se enxergam, se veem que o 

testemunho de (Luiz)  também é um testemunho que pode ser de cada um deles.  

Você viu! Você ouviu! E você numa situação financeira crítica, atolado 

em uma lama sem conseguir sair. Como você se vê? A sua vida só está 

afundando. Essa situação vai mudar. Obedecendo o que vou falar sua vida 

vai mudar. Ou eu como a bíblia.  

                                                             
226 Obedecer faz referência a dizimar. As regras do dizimo para empresários são claras e em todos os cultos 

incansavelmente repetidas. O empresário que deseja ser bem-sucedido na vida pessoal e profissional deve 

atentar em honrar a Deus e fazer com que a sua empresa também honre. Isso acontece quando o empreendedor 

separa as primícias de toda a sua renda, isto é, os primeiros 10%, e faz segundo ensina as Escrituras Sagradas: 

“Honra ao SENHOR com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus 

celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Abaixo seguem orientações de como deve ser feito a 

separação daquilo que pertence a Deus, tanto da empresa, quanto do empresário: 

1º) Dízimo da empresa (pessoa jurídica): Deve ser tirado o dízimo do lucro da empresa e não do faturamento 

bruto mensal. Exemplo: A empresa teve este mês 100 mil reais de faturamento bruto. Tirando os salários 

(incluindo o do empresário) e os custos gerais, o lucro dela foi de 40 mil reais. Sendo assim, o dízimo deverá 

ser tirado dos 40 mil, que, neste caso, equivale a 4 mil reais; 2º) Dízimo do empresário (pessoa física): 

Independentemente do dízimo da empresa, o empresário que teme a Deus deve separar a décima parte de tudo 

aquilo que recebe. Pois, diferentemente do caso da empresa, quando se refere à pessoa física, o dízimo deve 

ser tirado do rendimento bruto. Por exemplo: Se o seu salário bruto é 15 mil reais, mesmo com os descontos 

de Imposto de Renda, INSS, Plano de Saúde, entre outras coisas, você não deve tirar o dízimo do que sobrou 

em suas mãos, isto é, o líquido, mas o dízimo será 1.500 reais. Isso porque corresponde ao valor total do seu 

salário, incluindo todos os benefícios. Disponível em http://www.universal.org/arcauniversal. Acesso em 03 

jun. 2016. 
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A análise das falas do líder religioso permite que a questão seja abordada sob 

múltiplos olhares e os elementos da apresentação permitem observar que os discursos 

colocam em destaque as estratégias da religião sob o aspecto da temática abordada nesta 

tese, qual seja, a prática da teoria da prosperidade.  

Nesta condição, o desafio que se buscou foi o de analisar o discurso dos líderes sob 

o enfoque das ciências sociais e a partir de outras análises pontuais trazer à luz o discurso na 

ordem teleológica da denominação religiosa observada nas palavras de Edir Macedo, o 

fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Para Macedo, a fé é certeza; 

[...] basicamente a fé é uma certeza. Seja ela natural ou sobrenatural, 

sempre será um sentimento de certeza absoluta. 

A manifestação da fé é como uma mediação entre a experiência do sujeito e a 

certeza dela decorrente. Descreve Macedo:  

[...] quando nos levantamos pela manhã, inconscientemente manifestamos 

a fé natural, pois cremos que os nossos pés suportarão o peso do nosso 

corpo para nos moverem até o lugar que determinamos...   

É dizer que a fé é produzida pela reflexão sobre o fato de nos colocarmos de pé sem 

duvidar. E complementa afirmando que em tudo na vida, quer seja de forma direta ou 

indireta, existe uma manifestação de certeza, confiança e de caminho certo. Afirma Macedo 

que a fé não é explicitada ou vivenciada como tal: ela é uma construção retórica227. Macedo:  

[...] paciente que precisa ter fé natural para se tratar com o seu médico, e o 

médico, por sua vez, também necessita da fé natural para tratar do seu 

paciente; pois como poderia receitar um determinado tratamento se ele 

mesmo não cresse no poder curativo da ciência.  

Nos pareceu, assim, que para Macedo a ciência é uma mediação, uma ciência, uma 

ordem de fé natural que autentica o argumento de que a fé é a certeza necessária.  Para o 

bispo o homem exerce sua crença e a confiança nas instituições da modernidade 

argumentando que no mundo secular haveria algo que pertenceria à mesma ordem da 

religião, que não estaria, porém, aparente ou consciente.  

A partir desta breve explicação sobre fé natural Macedo busca fazer uma 

comparação entre a religião e a ciência como forma de certificar que o elo e a certeza é o 

                                                             
227 A retórica entendida como arte de bem dizer e técnica de expressão de forma adequada compõe os recursos 

da narrativa do bispo Macedo.  
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que ele denomina de fé. E a partir desta afirmativa que entendemos que insere-se no âmbito 

desta tese o discurso de como o perfil do público que se pretende atingir com ensinamentos 

voltados as práticas empreendedoras.  

Macedo diz que as questões e aspectos sociais possibilitam trazer exemplos através 

dos quais fala de fé. Nesse aspecto podemos avaliar que o fiel ou potencial seguidor 

apresenta-se à igreja com o imaginário que o bispo pretende atingir e o discurso, nesse 

sentido, é atrativo e de certa forma resgatador do direito da prosperidade228. Ao apresentar 

a proposta teológica Macedo faz um sutil convite a aderir a denominação e afirma que é 

através da vinculação que a fé seria colocada em prática e haveria a conquista certa dos 

resultados almejados.   

A gente usa a prosperidade como dom de Deus. Nós vemos vários versículos em 

Isaias em outros livros da Bíblia, Deus dizendo que é dom dele que nós comamos, 

que nós bebamos, que nós tenhamos o melhor. Como eu disse para você a pouco, 

Deus é pai e um pai que tem prazer. Ele tem prazer em nos dar o melhor. Então, 

por isso, nós somos muito enfáticos quando falamos isso para as pessoas em nossas 

reuniões. (MACEDO, 2015) 

A teologia da prosperidade moraliza o querer (MESQUITA, 2007). A pobreza, 

sinônimo de desapego material é rejeitada como uma recusa à riqueza que Deus deu como 

herança ao homem A Igreja Universal determina, de forma paradigmática, o que é ser rico 

ou pobre na sociedade atual. Ela usa os bens de consumo como requisitos para demarcar as 

distinções sociais. A fala é de Macedo: 

[...] No que consiste uma vida abundante? É você comer o melhor, é você 

ter o seu carro zero quilômetro... já pensou você ter um carro velho 

quebrando todo dia na rua...  Poxa, que vida é essa? Poxa... Meu carro me 

dá problema todo o dia. É você olhar para sua família e “lá em casa ta tudo 

doente”. É você olhar pra sua casa, sua casa como se costuma dizer “chove 

mais dentro do que fora”. Quer dizer, o meu Pai é rico, é dono de tudo. Ele 

diz “minha prata, meu ouro”. E eu, no entanto, vivo uma vida miserável, 

meu carro quebrando, o meu salário mal dá para pagar minhas despesas 

básicas, eu não tenho um lazer com minha família, eu não tenho uma vida 

próspera. 

                                                             
228 A teologia da prosperidade pode ser entendida a partir da busca pelo sucesso pessoal como vontade do fiel 

e compromisso de Deus. Já a teoria da prosperidade constitui-se em uma identidade, construída a partir do 

consumo dos bens que se possui ou que se possa possuir na sociedade complexa onde ações buscam satisfação 

de desejos.   
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No mesmo sentido e longe de uma orientação utilitarista, as escolhas por certos 

bens e serviços são eticamente justificadas pela teologia da prosperidade (MESQUITA, 

2007). O consumo passa a ter sentido religioso. Continua Macedo: 

[...] eu considero uma pessoa próspera229, aquela pessoa que ela olha pro 

seu cônjuge, marido ou esposa e diz assim: “você é feliz comigo?”. “Eu 

sou feliz com você, eu te amo, você me ama?” “Eu te amo”. Olha pros 

filhos e diz, olha assim pros filhos e todos saudáveis. Tudo bem. Olha pra 

conta bancária, nunca no vermelho. Pros bens, “eu tenho meu carro 

importado, minha esposa tem o carro dela importado. Ah... nas férias eu 

viajo pra Disneylândia, vou conhecer a Europa, Paris, etc., etc... eu olho 

pra dentro de mim tenho paz interior.” Então a pessoa próspera consiste... 

a prosperidade, eu, eu, eu abro esse leque, eu abranjo tanto a vida 

financeira, como a vida familiar, física e a espiritual.  

[...] nós procuramos mostrar ao povo que Deus quer que nós tenhamos essa 

vida abundante, tanto é que Jesus... Ele diz lá em João 10,10 “eu vim para 

que tenham vida, e a tenham em abundância”, quer dizer, ele vem nos 

trazer vida.  

O método de se relacionar com Deus por meio das ofertas e compra de bens 

simbólicos, estabelece o paradigma de salvação: o reino dos céus está agora na terra ao 

alcance de todos. A vida sofrida que tinha como esperança o paraíso prometido é desprezada 

e todo fiel tem que fazer por merecer a prosperidade. O bispo [B. Antonio] afirma eu a sua 

função é orientar, mas não tem o poder de conceder a graça. Diz o B. Antonio:   

Então por isso que hoje, nós temos na igreja ex-mendigos, que chegaram 

na igreja mendigos, maltrapilhos, fétidos. Como a Igreja Universal está de 

portas abertas tanto para o milionário, quanto o mendigo. Então a pessoa 

sentou lá no cantinho dela e começou a ouvir o pastor ou bispo, tanto faz 

pastor ou bispo pregar, que Deus é rico, que Deus quer que nós tenhamos 

o melhor, que Deus quer que nós tenhamos uma vida farta, abundante. Aí 

então essas pessoas assim... “poxa, quer dizer que eu sou mendigo e Deus 

não quer que eu viva assim, Deus é um pai que quer que os filhos sejam 

ricos. Ah não, eu vou me tornar um dizimista. Dos papelões que eu vendo 

eu vou tirar o dízimo.” ... 

... 

                                                             
229 Essa vida dada por Deus é conquistada no renascer no Espírito Santo. A experiência do Pentecostes que 

acontece diariamente na IURD motiva o fiel a abandonar sua antiga vida e hábitos, considerados do Diabo e 

adotar esse novo modo de viver a fé. A partir da Teologia da Prosperidade, o contrato com Deus passa a ser 

permitido. Ao ofertar um bem material cobrando a resposta, os fiéis transformam-se em consumidores do poder 

de Deus. A eles são disponibilizados nos cultos uma gama de bens simbólicos de salvação, que prometem livrar 

sua casa, seu negócio, ou até mesmo sua vida, de toda influência e presença do Diabo, que o impede de 

prosperar. 

 



224 
 

Que é a décima parte do que a pessoa recebe que a Bíblia ensina, não é a 

igreja Universal, não são as igrejas evangélicas que ensinam, mas a Bíblia 

ensina isso... “Vou começar a tirar o dízimo e vou fazer isso e vou fazer 

aquilo”. Então essas pessoas começaram a se revoltar com a situação e não 

com Deus. Muitas pessoas infelizmente veem a situação dificílima e se 

revoltam com Deus, “Deus me deixa nessa vida, Deus não quer... Deus não 

me ama”. Não! A culpa é da pessoa, a pessoa que procurou de uma maneira 

ou de outra essa vida.  

Afirma [B.Antonio] que Deus quer distribuir sua herança e a igreja ensina os métodos 

para conquistá-la e logo lança trechos da escritura sagrada cristã para validar sua afirmação. 

Para o bispo a culpa daquele que não prospera é individual.  

Eu estava em São Paulo em 90, e aí passou um morador de rua na porta da 

Igreja, e eu fui evangelizá-lo, falar pra ele que Deus não queria aquela vida 

pra ele e tal. E ele disse, “não, já sei já, eu conheço a Bíblia”.  Então por 

que está nessa vida? “  

[Fiel] porque eu trai minha esposa e não me arrependi, então depois com 

vergonha daquilo que eu fiz me fiz, eu sai de casa, ai me tornei um 

alcoólatra, me tornei um mendigo, abandonei tudo”.   

[B.Antonio] E eu disse, mas Deus quer isso para o senhor?  

Morador: Não eu sei que Deus não quer isso pra mim, mas não tem volta, 

não sei o que.   

[B. Antonio] Ele (mendigo) já colocou na mente dele que a vida dele a 

partir de então a vida dele teria que ser assim.  

Mas quando a pessoa diz não, se Deus quer que eu seja próspero, Deus 

quer que eu tenha o melhor nessa terra, então eu quero. Se Deus quer, eu 

também quero! Então vai se encaixar a minha vontade com a de Deus, se 

eu quero o melhor e ele quer o melhor pra mim, então pronto, então, juntou 

a fome com a vontade de comer.  

Na procura por melhores condições econômicas, como afirma Lima (2010), os fiéis 

são motivados a acreditarem no seu potencial para o comércio, para o negócio próprio. O 

incentivo ao empreendedorismo individual estimula o fiel a pensar que ele se livrará da 

figura do patrão e do risco do desemprego. O fiel passa a depositar toda sua confiança em 

sua fé e orientações da igreja. Para que a prosperidade possa ser efetivada, o fiel deve ser 

pontual com seu dízimo e realizar os sacrifícios, ou seja, o contrato com Deus. Deve fazer a 

sua parte para obter o resultado. Afirma o Bispo B.Antonio: 

Quando a pessoa se submete ao sacrifício, ela se submete a Deus. Quando 

a pessoa é avarenta, se apega ao dinheiro, ela não consegue realizar o 

sacrifício. Quando ela em uma fé pura, ela ouve Deus chamar. Seja o 

salário, ou um dinheiro guardado. Ela tem a fé pura e genuína.  
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Neste culto colhemos de B. Antonio a informação de que acusações da mídia e de  

grupos sociais aos quais está vinculado o fiel são inimigos declarados e severos críticos da 

teoria da prosperidade. Segundo B.Antonio o mal está em outras denominações religiosas 

que não pregam a teoria como mote de ascensão sócio econômica de seus fiéis. Cita a religião 

católica com a insistente crítica da prosperidade.  

[B.Antonio] No início a igreja era muito perseguida por pessoas religiosas 

que cultuavam os espíritos, as entidade, e por nós combatermos não a 

religião em si, mas os espíritos enganadores que atuavam naquelas pessoas 

de uma forma direta ou indireta que destruindo vidas. Se você me 

perguntar, vou ficar aqui até amanhã dizendo com quantas pessoas eu já 

conversei e estavam com espíritos em suas vidas, fazendo-as é... pensar em 

morte, em tirar a vida de alguém, coisas desse gênero. Então, quantas 

pessoas nós já vimos nesses 30 anos na Igreja Universal? Muitas, mas por 

quê? Por que essas pessoas usadas pelas forças do mal, queriam fazer 

coisas negativas. Quando uma vez expulsa esses espíritos, quando eu dizia 

“em nome do Jesus, sai!” Eles saiam, obedeciam o nome de Jesus, saíam, 

e as pessoas se libertavam e passavam a ter outra mente... Quer dizer, a 

cabeça da pessoa mudava completamente, porque o que fazia ela pensar 

negativamente era o espírito. E aquele espírito uma vez expulso de dentro 

dela, pronto. Ela ficava livre dele e usava do pensamento dela, que era bom. 

Então por essa razão que a gente vê essa perseguição até hoje. Os espíritos 

usam as pessoas contra a gente, pra tentar impedir o crescimento da Igreja.  

[B.Antonio] esboça sorrisos e lança um discurso apartado do contexto dizendo que 

Deus te dá autoridade sobre o devorador. Você que é dizimista têm a autoridade sobre o 

Diabo e nessa linha de raciocínio o sacrifício material do dizimista é correspondente a 

materialização da sua fé evidenciando que colocando a vida nas mãos de Deus o dizimista 

convence o inimigo (Diabo) de que todas as áreas da sua vida não pertencem à ele.   

Retomada a temática do dízimo [B. Antonio] o caracteriza como o contrato 

estabelecido com Deus pelo qual é necessário dar para receber, onde encontramos a maior 

evidência da prosperidade e na valorização do individualismo. Afirma que  

[...] a sua vida será o seu sacrifício e quanto maior o seu sacrifício, melhor 

será sua vida, pois o sacrifício é o caminho mais curto entre o querer e o 

ter o sonho realizado. A riqueza é, portanto, fruto da sua conquista 

individual.  

Então você vê que há pessoas baixas, altas, magras, gordas, assim como na 

Igreja Universal. Há pessoas que dizem assim, “não... eu me contento, olha 

eu cheguei na igreja desempregado e tal”. To usando como se uma pessoa 

tivesse falando. Cheguei desempregado na Igreja Universal, doente, 

perturbado. Poxa hoje eu ganho um salário de um mil e 500 reais onde eu 
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trabalho hoje, eu tenho saúde, não me falta nada, eu to bem. Graças a Deus 

eu to bem sim. Outros já diz “não, eu quero mais, eu não aceito essa 

situação, se eu posso ter uma vida arregalada, seu eu posso comer do bom 

e do melhor, se eu posso conhecer o mundo, conhecer o Brasil do Oiapoque 

ao Chuí, pois se eu posso ter esse privilégio de levar minha família, eu com 

mil e quinhentos reais vou fazer isso nunca, mas se eu ganhar 50 mil reais 

por mês, eu farei.  

A superação dos problemas do dia a dia é outro elemento-chave do trabalho 

desenvolvido pelo bispo. O discurso é motivador e instigador. Busca encorajar o ouvinte de 

modo que este revele suas angústias. O discurso é focado no desapego às economias 

financeiras e ou dos bens materiais. É preciso doar para conquistar mais sucesso financeiro.  

 

 

 
Figura 11 - Congresso para o sucesso 

 

As chamadas para as reuniões da prosperidade e outras estão disponibilizadas no 

portal230 e semanalmente postadas os horários dos encontros. Os entrevistados confirmam   

que são instigados por todos os meios de comunicação à apresentarem-se aos trabalhos. 

Outros, novatos e recém convertidos, são recebidos com maior entusiasmo pelos obreiros e 

líderes do trabalho do dia.  

                                                             
230 Disponível em http://www.universal.org/reunioes/prosperidade. Acesso em 20 mai. 2016.  
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Reunião da Prosperidade 

 

Todo mês tem sido uma luta para você conseguir pagar as 

contas? As dívidas parecem não ter fim?  Com isso o seu 

casamento foi prejudicado e você gostaria de poder fazer 

muito mais pela sua família mas não pode? 

 

Os problemas financeiros fazem parte da vida da maioria da 

população, e o mercado oferece muitas formas para tentar 

solucionar essas dificuldades e prosperar. Porém, para se 

estabelecer financeiramente, apenas uma é eficiente. E ela 

não é ensinada nos cursos de economia, mas adquirida 

quando se usa a fé inteligente. 

 

Para aprender qual é esse segredo, participe do Congresso 

Para o Sucesso, que todas as segundas feiras tem reunido 

mais de 10 mil pessoas no Templo de Salomão. Elas 

marcam presença com um único objetivo: conquistar 

vitórias na vida financeira. 

 

 

Desenterrando talentos 
 

Durante a palestra as pessoas aprendem a construir e realizar 

sonhos profissionais e descobrem talentos que antes nem 

imaginavam possuir. 

Conquistar a casa própria, ter uma empresa, é um sonho para 

muitos, mas para aqueles que aplicam os ensinamentos das 

palestras é realidade. 

A cada reunião é possível conhecer pessoas que chegaram 

ao Congresso endividadas, com muitos problemas 

profissionais e hoje venceram e têm uma vida de sucesso. 

 

 

Um novo milionário a cada 27 minutos 
Você sabia que a cada 27 minutos um brasileiro ingressa no 

clube dos milionários? Não há dúvidas de que qualquer um 

quer estar dentro desse número. Mas não basta apenas 

querer, tem que fazer por onde. 

Muitas pessoas já tomaram a decisão para mudar a vida 

financeira, alcançar o sucesso e, principalmente, ser feliz. 

Faça a sua parte e comece a lutar a partir de hoje por esse 

objetivo também. 



228 
 

O Congresso para o Sucesso acontece todas as segundas-

feiras, às 7h, 10h, 12h, 15h, 18h30 e, especialmente, às 22h, 

no Templo de Salomão. 

  Nos outros templos da Universal você também pode 

participar da palestra para a vida financeira. Encontre uma 

Universal mais próxima de sua casa e informe-se sobre os 

horários.  

 

 

 

 

Figura 12 - Reunião Congresso para o Sucesso – Templo de Salomão 

 

As reuniões ocorrem, sempre, em ambiente agradável, com luz adequada, músicas 

clássicas em tom baixo. O líder religioso cumprimenta presentes e faz longa oração 

preparando a todos para entrarem no clima do culto.  O primeiro ponto abordado quando o 

espaço já está completamente lotado e organizado de modo a não haver nenhum ouvinte em 

pé e nenhuma cadeira desocupada e as portas cerradas231  A primeira pregação atende a uma 

ordem direta232 : falar sobre o dízimo. Para o pregador o dízimo está determinado na bíblia 

                                                             
231 É uma determinação e exigência cumprida fielmente que as portas sejam cerradas no horário exato para 

início dos trabalhos.  
232  Tratar sobre o dízimo nas reuniões é obrigatório e decorre de determinação de Edir Macedo. O pastor que 

não observar essa ordem direta é repreendido severamente diante de outros pastores e em reuniões fechadas.  
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que estabelece que os primeiros 10% de tudo o que chega às nossas mãos é dizimo.233  BP 

apresenta um exemplo aos ouvintes: 

Para calcular o dízimo do empresário é preciso que você seja extremamente 

organizado com suas despesas e receitas. Isso porque o dízimo do 

empresário é calculado sobre o lucro e não sobre o faturamento bruto. 

Se você faturar R$ 50.000,00 por um trabalho, mas desse dinheiro, pagou 

R$ 10.000,00 para empregados, mais R$ 8.000,00 de despesas e outros R$ 

5.000,00 de impostos. Nesse caso, você gastou R$ 23.000,00 e sobrou para 

você o lucro de R$ 27.000,00. Então, o seu dízimo será R$ 2.700,00  e não 

de R$ 5.000,00. 

Saia desse espírito da miséria. Venha ser próspero e ter uma vida digna. Se 

você não prosperar eu como a bíblia.  

Iniciado o culto uma oração voltada especificamente ao aspecto financeiro e que 

valoriza o bem estar econômico da família é proferida aos prantos pelo bispo que se curva 

ao chão, com olhos cerrados intercalando palavras de ordem  

[... tire esse espírito da miséria] ou de alento ao ouvinte [...] me dê 

ferramentas para acabar com o espírito da miséria].   

O impacto emocional é grande e visível o envolvimento dos fiéis que acompanham 

com fervor a desenvoltura do pastor e suas falas motivadoras. Concluídas as orações e o 

clamor pelo  

[...] direito de prosperar! Deus me deve isto! Xô! Xô espírito da 

miséria!! 

                                                             
233 Material disponibilizado na saída do templo dão conta de tratar de situações especiais quanto ao dizimo. O 

dizimo do salário deve corresponder a 10% do valor bruto e não do valor líquido, isso porque os descontos são 

benefícios para o trabalhador, como INSS, vale-transporte, vale-refeição etc. Quanto ao vale transporte e vale 

refeição estabelece que o dízimo deve ser dado sobre os valores que representam ganho ou lucro. O vale-

transporte e refeição são um ganho extra salário e devem ser dizimados também. Porém, o trabalhador já tem 

um valor descontado por eles (o transporte, geralmente, tem 6% de desconto e a refeição varia), então o correto 

seria calcular o valor total do benefício, subtrair o desconto e dar o dízimo da diferença. Não se dá dízimo de 

empréstimos porque são prestados dízimos do dinheiro usado para pagar o empréstimo. O vale recebido como 

adiantamento de 40% do salário também deve ser pago quando do recebimento para que não haja prejuízo do 

pagamento do dizimo quando recebido o salário.  
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   E iniciam-se as campanhas234.  A gesticulação corporal235 com expressões e 

movimentos das mãos, com o tom da voz elevado e em alto volume236 dão ênfase às frases 

de efeito impactando ainda mais o ouvinte.  

Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o 

que serve a Deus e o que não o serve.  

Os bispos sempre fazem uso de parábolas no encerramento do culto. Entre sorrisos 

e brincadeiras descontrai o público em êxtase e, agora, com a música agitada e algumas vezes 

acompanhadas de vocal em tom maior, passa um ar de alegria e de empolgação: 

[...] Você tá firme como as muralhas de Jerico? Cuidado as muralhas de 

Jericó caíram. Você tem fé de mais ou fé de menos hein pessoal  

 [...] quem planta colhe, se você plantar é certo o que você vai colher, se 

plantar pouco, pouco você colherá. Quem dar irá receber.    

O encerramento com oração de despedida e com insistentes convites para 

participação de uma nova corrente237 e para que acessem as redes sociais (facebook, 

instagram, tinder, entre outros). A liberação238 dos ouvintes é autorizada e estes vão deixando 

o espaço religioso sob o discurso do bispo  

[...] não quebre a corrente do propósito, senão você não será abençoado e 

Deus não poderá lhe abençoar ou livrar de alguma aflição financeira. 

 

 

6.9 Os testemunhos da prosperidade 

 

                             

                                                             
234 As campanhas são os votos e promessas que serão alcançadas se o fiel colocar dinheiro dentro de um 

envelope ou autorizar o uso da máquina de crédito ou débito bancário.  
235 A comunicação gestual tem por fim causar uma primeira impressa positiva ao receptor.  
236 O som ambiente ameno do início dos trabalhos adquire uns tônus de volume elevado.  
237 Nova corrente são projetos estruturados para obtenção dos dízimos direcionados para um determinado fim. 

Corrente da prosperidade, corrente do sucesso, etc.  
238 Importante dizer que o templo, após encerramento dos trabalhos, é limpo e organizado perfeitamente pelos 

obreiros que não são remunerados e algumas vezes obrigados a angariar fundos para fazer reparos ou adquirir 

algo que deva ser usado no templo.  
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Figura 13 -  Casal enfrentou muitas dificuldades 

O casal Raul Lopes, de 63 anos, e Eni da Fonseca, de 46 (foto ao lado), hoje tem 

uma família feliz, é próspero em suas finanças e não depende de ninguém, senão 

do próprio Deus. 

 

No entanto, no passado, a vida de ambos não foi fácil, especialmente a de Eni, que, 

até chegar à Universal, passou por muitas privações e situações de miserabilidade. 

“Meu passado foi de muitas derrotas e tristezas. Antes de me casar, morava com a 

minha mãe em um barraco numa favela. Cheguei à Universal em 1986, onde 

aprendi a vencer os meus problemas e desafios. Lá também conheci o Raul e nos 

casamos”, relata Eni. 

 

Apesar das batalhas enfrentadas após o matrimônio, o casal venceu todas elas, a 

exemplo da cura da filha mais velha, que nasceu com um tipo de mongolismo. 

“Também conquistamos a nossa independência financeira e hoje somos 

empresários bem-sucedidos”, descreve Eni, que agora desfruta de uma vida 

próspera, feliz e realizada ao lado da família. 
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Deixe o fracasso no passado!239 

Descubra o que Silvino Junior fez para mudar a trajetória da sua vida 

 

Figura 14 – Deixe o fracasso no passado 

Eu trabalhava como profissional na área de fotografia, mas não conseguia 

conquistar nada. Acarretei muitas dívidas, e devido a vários problemas o meu 

casamento começou a desmoronar. As brigas eram constantes e pensávamos que 

a separação seria a solução. 

 

Eu queria muito mudar de vida e ter a minha empresa. Minha esposa começou a 

participar do “Congresso para o Sucesso” e voltava das reuniões motivada e cheia 

de ideias, isso me fez ter vontade de acompanhá-la. 

 

A cada semana recebia inspiração para desenvolver meu negócio. Os clientes 

foram aumentando e hoje meu estúdio é referência no Rio Grande do Norte, somos 

o mais atuante em fotografia de bebês. Desfruto de um casamento feliz e uma vida 

regalada. 

                                                             
239 Disponível em http://www.universal.org/noticia/2016/04/15/deixe-o-fracasso-no-passado-36327.html. 

Acesso em 21 jun. 2016.  

http://www.universal.org/uploads/2016/04/15/42 prosp.690x460.jpg
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2016: o ano da sua prosperidade240 

Depois de perder todo o patrimônio, Ivo e Claudia Biato se reergueram mesmo em 

meio à crise 

 

Figura 15 – 2016: o ano da prosperidade 

Perdemos em seis meses tudo que conquistamos em 17 anos de casados. Ficamos 

sem nada e com uma dívida de aproximadamente R$ 500 milhões. Essa situação 

levou à destruição do nosso casamento. Chegamos a ponto de ficar sem perspectiva, 

sem vontade de lutar. Ficamos desestabilizados com a crise financeira, as agressões 

se tornaram tão violentas que houve até  intervenção policial. 

 

Passei a frequentar o ‘Congresso para o Sucesso’, fui aprendendo com os 

ensinamentos, mudei meus pensamentos e a minha reação diante dos problemas. 

                                                             
240 Disponível em http://www.universal.org/noticia/2016/04/15/2016-o-ano-da-sua-prosperidade-36306.html. 

Acesso em 21 jun. 2016. 

http://www.universal.org/uploads/2016/04/15/39 congresso empresa.690x460.jpg
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Tivemos disposição para trabalhar, pagar as dívidas e ter novas ideias. Abrimos uma 

empresa de confecção de uniformes profissionais, pouco tempo depois adquirimos 

uma gráfica e hoje temos mais uma empresa no ramo da construção civil. Nosso 

casamento foi restaurado e a nossa família está mais unida do que nunca. 

 

A persistência leva ao sucesso241 

Patrícia Leal tinha tudo para vencer, mas seus negócios não se desenvolviam. 

Descubra como ela saiu da falência e se tornou uma das grandes empresárias 

do Brasil 

 

Figura 16 – A persistência leva ao sucesso 

Passei por vários problemas e eles acabaram com meu casamento. Após a 

separação, a empresa que eu tinha faliu e eu contraí uma dívida de R$ 800 mil. 

Apesar de ter uma boa formação na área empresarial e administrativa, meus 

negócios não se desenvolviam. Foi quando conheci o “Congresso para o Sucesso” 

                                                             
241 Disponível em http://www.universal.org/noticia/2016/04/15/a-persistancia-leva-ao-sucesso-36321.html. 

Acesso em 21 jun. 2016 

http://www.universal.org/uploads/2016/04/15/41 pors.690x460.jpg
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que comecei a me levantar. O desânimo deu lugar à motivação e passei a acreditar 

em meu potencial novamente. 

 

Após cinco anos, meu casamento foi restaurado e consegui pagar todas as dívidas. 

Com muito esforço e dedicação, segui cada instrução que recebia nas palestras, o 

que me tornou a empresária bem-sucedida que sou hoje. Investi em uma famosa 

franquia de restaurantes, tenho mais de 40 franquias no Brasil e nos Estados 

Unidos. 

 

 

6.10 O discurso de Edir Macedo: Quer dizer, toma-lá-dá-cá. Toma-lá-dá-cá.  

 

 

Figura 17 - Edir Macedo em pregação – Congresso dos Empresários242 

   

Para o bispo Macedo [...] o dinheiro é o sangue da igreja e uma ferramenta sagrada 

usada na obra. Na mesma linha de fundamento da teologia da igreja neopentecostal Soares, 

líder da Igreja da Graça, o dinheiro é  

[...] um dos meios que uso muito nas minhas igrejas e nas concentrações 

que realizo por este país afora é a distribuição de envelopes com quantias 

                                                             
242 Disponível em www.iurd.org.br. Acesso em 16 jun. 2016.  
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estipuladas para serem entregues dentro de uma semana, quinze dias, um 

mês, ou numa data estabelecida (SOARES, 1995, p. 133). 

A questão do dízimo, do toma lá dá cá ou trade-off é o fundamento de que todo fiel 

dizimista tem o direito de ser próspero, porque a prosperidade faz parte dos planos de Deus. 

O direito é tão claro e presente que o fiel sequer precisa pedir à Deus a benção: (...) a 

prosperidade tem que entrar, estar, pertencer à sua vida. É obrigação de Deus, completa 

Macedo.  Ou seja, o fiel dizimista precisa saber de seus direitos. Tais direitos foram 

conquistados por Cristo e Deus tem que realizá-los em sua vida. Nesse sentido:  

[...] na Bíblia, os grandes homens de fé foram capazes de realizar tantas 

coisas não por causa da providência de Deus ou por fé e força de vontade, 

mas, sim, porque eles conheciam aquilo que lhes pertencia por direito” 

(PIERATT, 1993, p. 66). 

Segundo Edir Macedo a Igreja Católica sempre impregnou na cabeça das pessoas que 

riqueza é coisa do mal e que pobreza é boa. Eles querem que eu pregue a “teologia da miséria”?   

[...] O objetivo (de construir catedrais) é abrir a cabeça do pobre que dá 

oferta. Na sua casa, ele senta no sofá rasgado ou até no chão. Na Igreja ele é 

honrado. Tem o direito de sentar numa cadeira estofada, com ar-

condicionado, usar um banheiro limpo. Recebe um atendimento exemplar. 

Eu quero mostrar que ele é capaz de conquistar coisas grandes, uma vida 

melhor. Algo como dizer: ‘Veja a grandeza de Deus. Sua casa é um barraco. 

Olha o que Deus pode fazer. A Igreja Universal também começou em um 

barraco, mas olha como está hoje. Você precisa investir nesse Deus.  

 A fala de Macedo soa de forma agradável ao público presente e transmite a ideia de 

que a falta de boa situação financeira se resolve no relacionamento particular com Deus. O 

relacionamento particular com Deus é a fé. A fé pessoal. Afirma Macedo que   

A Igreja Universal não foi a primeira a construir catedrais. Toda confissão 

religiosa parece ter uma visão de que Deus se agrada da riqueza. No Antigo 

Testamento temos duas construções milionárias. O que está em pauta, 

portanto, não é a construção de catedrais, porque essa prática é milenar, 

transcultural e transreligiosa. A questão é a natureza da pobreza. Seria 

resultado de um insuficiente relacionamento com Deus, algo como falta de 

fé? Portanto, uma questão espiritual? Significaria que quem é rico (não se 

contempla aqui a questão da origem da riqueza, mas a simples posse da 

mesma), independente da relação que tem com Deus, é uma pessoa 
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abençoada? É de se supor que haja gente rica que não tenha relacionamento 

algum com Deus. 

As pessoas não devem dar ofertas para ajudar a igreja, mas para ajudar a si 

próprias. Quando dá está fazendo um investimento para si, na sua vida. É o 

que mostra a Bíblia. Quem dá tudo recebe tudo de Deus. É inevitável. É 

toma lá, dá cá [...]. Quando alguém faz um sacrifício financeiro, Deus fica 

sem opção. Ele tem a obrigação de responder, porque é sua promessa. É a 

fé. Basta seguir o que Deus disse: ‘Provai-me nos dízimos e nas ofertas.  

Dedo em riste indica que o caminho para os fiéis é a bênção financeira. A benção 

financeira é um desejo de Deus e um direito do fiel. Macedo já foi acusado de charlatanismo, 

curandeirismo e enriquecimento com a exploração da fé e inobstante acusações o discurso 

positivo movimenta de imediato os presentes e obreiros que caminham com calma e num 

mesmo passo fazendo suas coletas243  sob cânticos entoados como palavras de autoajuda. 

O discurso de Macedo revela com clareza o pensamento alinhado à teologia da 

prosperidade quando se refere à corrente teológica de que  

[...] a vida farta sobre a terra é um direito do crente. Eu falei aquilo que eu 

pensava e penso – e vou continuar pensando. Com Deus, meu caro, ou você 

dar – a sua vida, e sobre pro céu ou desce para o inferno. É a lei da palavra 

de Deus. Se você dar, você recebe; se você não dar, você não recebe. Jesus 

ensinou isso de outra forma, dai e ser-vos-á dado… Quer dizer, toma-lá-

dá-cá. Toma-lá-dá-cá.  

Macedo incentiva que os presentes ofertem o máximo. E pausadamente, em tom 

brando e serenamente afirma que  

“[...] Deus quer enriquecer uma pessoa, como pode se ela não está pronta 

para dar? A lei do receber é dar. Aquele que é mesquinho jamais alcançará 

de Deus as bênçãos que enriquecem”. Diz Macedo que “(...)  aqueles que 

não sacrificam uma grande oferta para a obra de Deus jamais conquistarão 

qualquer vitória”. 

A fala de Macedo remete ao pensamento de Mariano que relata que o crente que 

almeja receber grandes bênçãos precisa ser radical na demonstração de fé e deve assumir 

riscos, doando à igreja algo valioso como salário, poupança, herança, joias, carro, casa, com 

a certeza de que reaverá centuplicado o que ofertou (MARIANO, 1999, p. 170).  É o que 

está no fundamento da teoria da prosperidade. HAGIN corrobora: (...) Nós compramos a tua 

                                                             
243 Importante que as coletas se fazem de todas as formas: em espécie, em objetos de valor, em documentos 

originais (de imóveis, por exemplo), cartão de crédito, cheques, cartão de débito, moeda estrangeira, etc. 
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causa, nós brigamos pela sua empresa, nós brigamos pelo seu crescimento, nós brigamos 

pela sua empresa.   

[B. Natanael]   Então você tem um problema e quer sair dele, com certeza. 

E nós estamos aqui pra te ajudar. (...). Nós queremos pegar na sua mão pra 

tirar você do poço. Então o que você vai fazer, vai pegar uma folha de 

papel e escrever seus problemas. Nesta segunda-feira você vai trazer e 

entregar na nossa mão. (...) Ou seja, você vai sair dessa crise que está 

passando.    

[B. João Maria] Posso marcar com você também pra entrar nessa fila? 

Vamos abrir de novo o seu salão de beleza e a empresa do seu marido vai 

crescer por causa da sua fé. Faltou Deus. Seu marido não está buscando 

Deus. Na segunda-feira, começa você por ele e a mudança vai vim através 

de você A senhora pode nos procurar segunda-feira que horas? Quando 

acabar a reunião não vai embora, me procura pra eu te atender. Tá 

combinado amiga? Pode ser às 8h, pode ser 12h, pode ser 15h, mas desde 

que você venha. Tem que ser no templo244 .  

De acordo com os pastores, é no templo maior que existem especialistas para 

combater a miséria. Segundo eles, pastores reunidos e em oração representam a força de 

Deus e abrem as portas para o sucesso financeiro.  Para Deus não há limites. Não importa o 

tamanho da dívida, da crise, da situação que esse empresário está de falência, já perdeu tudo, 

está desempregado. Deus é isso aqui, é infinito e se você colocar o seu problema nas mãos 

dele, Ele vai fazer com que você chegue a ser desse tamanho [B. Natanael]:  

[B. João] Se Ele mediu a água do universo na concha de sua mão. Então 

ele está dizendo o seguinte: eu posso colocar tudo que é grande nas suas 

mãos, através da fé, porque nós estamos diante das três grandezas de Deus, 

o céu, a terra e o mar.   

E nós pedimos a você que quer ver a grandeza desse Deus na sua vida, pra 

você trazer nessa segunda feira, no Congresso Empresarial, os seus 

pedidos, onde nós iremos trazer aqui para aclamar por você diante das três 

maiores grandezas de Deus. (...) Você que quer ver a grandeza desse Deus 

na sua vida, traga nessa segunda-feira o seu pedido, entrega nas nossas 

mãos para que aqui no Guaíba possamos aclamar por você.    

A situação financeira do passado aproxima-se com a atual situação dos 

telespectadores que telefonam em busca de ajuda. O atual estágio financeiro de quem 

participa do Congresso é um fator que estimula os telespectadores a buscarem uma solução 

                                                             
244 Templo de Salomão. 
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para sua crise. O discurso da IURD é de que a cura financeira só pode ser encontrada através 

da atitude de ir até o templo, pois cada ação produz uma reação, um resultado de 

prosperidade e riqueza.   

Enquanto muita gente tem reclamado que não consegue vender nada. Veja 

o tamanho da fila. A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida, aqui 

no Congresso. Enquanto tem gente fechando lojas, portas, aqui no 

Congresso tem gente abrindo negócios. [B. João Maria] ... 

... 

Deus deu uma direção pra eu abrir uma empresa. Além do ramo que eu já 

trabalhava com publicidade, Deus deu uma outra direção e Deus começou 

a abençoar. Eu comprei minha casa, conquistei um carro, então hoje eu 

posso sair com a minha esposa, levar no melhor restaurante. [Paulo] 

Foi feita uma auditoria, uma perícia e foi contatada que eu nada devia. Na 

igreja eu vim um ano, todos os dias com chuva, frio, o que tivesse eu vinha 

e ali Deus começou a me prosperar, abençoar. Eu tenho uma fazenda 

quitada, não devo. (...) Benção assim, sem medida [Carlos] 

... 

Eu passei fome com meus cinco filhos, passei muita necessidade antes de 

entrar para os 318. Eu saí das dívidas, do SPC, tenho meu nome limpo, 

ganhei uma causa na justiça. Ganhei três terrenos em São Paulo (...), já 

comprei dois carros, tenho casa própria, duas lojas de esquina, quitadas, 

compradas à vista [Joaquim].  

 

 

 

6.11.   A produção televisiva: O Congresso dos Empresários  

   A pesquisa analisou seis programas Congresso dos Empresários veiculados no 

período de junho de 2015 a março de 2016.  O programa Congresso dos Empresários tem 

por público-alvo empresários e indivíduos que pretendem ascender socialmente. O formato 

da produção midiática é diferente da programação voltada às temáticas da religião surdina 

como, por exemplo, a teologia da prosperidade. A linguagem utilizada é rápida e flui no 

sentido de envolver o telespectador e induzi-lo com sutilidade a conhecer as instalações 

físicas da igreja. Os programas utilizam entradas ao vivo, trechos gravados e reportagens 

realizadas e delicadamente tratadas.  

O nominativo empresário inserido na chamada da programação não é uma constante 

assim como na grande maioria das produções de TV. Outros nomes de chamada puderam 

ser observados como Vencendo a crise, Chamada para o sucesso, Reunião da prosperidade 

entre outras.  
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As entrevistas com fiéis são rápidas com poucas perguntas. Outras, no entanto, se 

alongam e são intermediadas por profissional em ambiente preparado como para um 

programa de entrevistas. Os eixos das entrevistas são depoimentos de vitória e sucesso 

financeiro. Os entrevistados são previamente escolhidos e sempre tem a mesma história 

precedente: a miséria, a vida destruída financeiramente e a vitória financeira e de vida 

prospera obtida após seu compromisso com a igreja. O compromisso é a prática dizimista e 

a obediência as determinações dos bispos.   

Você, que está endividado! Você que tem uma empresa vítima de olho 

gordo, inveja, a coisa não progride, nada que você coloca as mãos tem dado 

certo, não anda. Você tem contrato pra fechar, é corretor, mas as vendas 

tão de mal a pior, parece que tem alguma coisa atravancando! Pessoas que 

se encontram no vermelho! “Desempregado! Você que tem um processo 

na Justiça que não anda! Com a crise financeira, falência, dívidas, 

desemprego e fracassos profissionais vem o desespero. Na tentativa de 

solucionar clamam por bancos, agiotas, favores de terceiros. Mas o que 

parecia solução, vira pesadelo, cobranças ameaças e humilhações tiram o 

sono. Se diante disso, você tem clamado por socorro, venha para o 

santuário do socorro. 

Os testemunhos245 instrumentalizam a mensagem do enriquecimento e os 

envolvidos relatam com um mesmo script a situação anterior e a atual afirmando que 

estavam em situação de miséria e com a vida destruída. A conversão ou o retorno para a 

IURD e as práticas dizimistas e de obediência as ordens dos bispos os levaram a enfrentar 

os desafios com tranquilidade e a vida financeira melhorou e as dificuldades foram 

superadas.  

 

 

 

6.12       O programa Fala que te eu escuto: incentivo na madrugada  

 

O Programa Fala Que Eu Te Escuto é transmitido nas madrugadas e, na maioria 

das vezes, apresenta temas polêmicos intermediado por um bispo apresentador que interage 

com o telespectador, iurdiano ou não. O apresentador, permite questionamentos, críticas e 

elogios sobre qualquer assunto, através da participação franqueada a todos e através da 

página na web. A IURD estrutura o fluxo da transmissão das mensagens e informações 

                                                             
245 Os testemunhos ocupam grande parte do programa, assim como se processa nas reuniões presenciais. Nesses 

testemunhos, os fiéis, explicitam o ideário iurdiano, sobretudo o fundamento da teoria da prosperidade.   
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usando todas as possibilidades disponibilizadas nesta era da convergência tecnológica246, do 

conteúdo colaborativo e da interatividade. 

 

 

 

  

Figura 19 - Imagens de TV do Programa transmitido ao vivo247 

  

O propósito do programa é viabilizar debates e “fazer o povo pensar”, como explica o 

apresentador.  

((Apresentador))... você sabe... Jesus quando veio a esse mundo... e 

começou seu ministério... ele não foi aos hospitais... impondo as mãos e 

curando as pessoas... ele não foi curando todas as pessoas que via pelo 

caminho... não... ele não curou a todas as pessoas... mas aqueles que o 

invocaram.... esses foram curados... entende o espírito da coisa?... sim ou 

não?... então... aqueles que o invocaram... foram atendidos... aqueles que 

não o invocaram... ficaram na mesma forma que estavam... em outras 

palavras... o milagre que você quer na sua vida... a vida de qualidade que 

você quer... você tem que fazer a sua parte... você tem que... tomar atitude... 

você tem que começar... a fazer a sua parte... mas fazer o quê?  

 

A comunicação estabelecida via de mão dupla e desperta no receptor um ser mais 

participativo e estimulado para reagir às informações, seja fazendo um comentário, uma 

                                                             
246 Convergência sociológica é um termo em constante aprimoramento na sociedade complexa. Pode-se, a 

princípio, dizer que é a tecnologia interativa no desenvolvimento de produtos que ajudam a mídia de massa a 

entrar em uma via de duas mãos, permitindo que os indivíduos respondam e controlem a informação” 

(Newsweek);  Outros definem com as linhas de duas mãos e outros recursos vão permitir que os espectadores 

enviem sinais de volta para os programadores, manipulem a informação ou controlem o vídeo arquivado em 

uma caixa computadorizada conectada à TV” (USA Today) e, outros em sua forma mais simples, a interação 

é uma televisão de mão dupla que irá transformar espectadores em usuários em condições de requerer 

informações de sua televisão, desde a cotação das ações a filmes de longa-metragem. Em sua forma mais 

complexa, a nova tecnologia possibilitará que os espectadores participem de fato de uma experiência de vídeo, 

atuando em um episódio, até mesmo decidindo seu desfecho” (Forbes). Interactive Q & A Column, 

Advertising.  

 
247 Disponível em www.iurd.org.br. Acesso em 16 jun. 2016. 
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sugestão ou uma crítica. Há uma dose de profissionalismo engajado nos planos de poder da 

Igreja Universal. O apresentador age como um âncora da de um jornal de grande impacto 

midiático e de audiência.  

O tom jornalístico do programa foca na pretensão de influenciar a opinião dos 

ouvintes, colocando-se como numa arena para discutir temas polêmicos, principalmente 

aqueles ligados ao assunto das finanças e da prosperidade econômica. Os contratados 

especialistas em comunicação produzem conteúdo com atrativos e, por isso, é abundante a 

oferta de conteúdos pseudo-religiosos televisivos superficiais, emotivos e sustentados na 

sociedade consumerista instaurada na contemporaneidade, no deslumbramento pelo estético 

e pelo poder econômico. Ou seja, a programação segue a lógica do mercado capitalista. O 

objetivo é o lucro. Atrair a audiência dos telespectadores. 

Ainda que o material da mídia seja a sociedade em todas suas formas, verifica-se 

uma extensão da difusão de mercadorias imagéticas consumíveis e vendáveis. Contudo, na 

atualidade, a mídia televisiva torna mercadoria, através do seu o poder de investimento, 

matérias-primas como o empreendedorismo e o reflexo na vida privada do fiel. Neste 

movimento, é possível observar que, ao universo de circulação de produtos, foi incorporado 

o sujeito como o mais novo produto a ser divulgado e consumido (SANTOS, 2002, p.04). 

Para Debord (1997), o espetáculo é tido como um elemento articulador, pois o seu 

papel está no estabelecimento de mediações entre as diversas dimensões da realidade social 

capitalista (DEBORD, 1997, p. 56). 

Ainda Debord (1997), os campos sociais como a religião, a política, a economia, e 

a cultura, se tornam coparticipantes da vivência e concretização da espetacularização, tão 

somente porque há uma crescente predisposição geral para atrair a atenção das pessoas; e 

isto é possível mais eficazmente, por meio da mídia (DEBORD, 1997, p.58).  

O programa Fala que eu te escuto promove uma aliança entre a mídia e a 

religiosidade contemporânea. Conforme Klein (2006) dessa aliança resulta o aparecimento 

de dois fenômenos híbridos: o primeiro é a contaminação da TV pelo universo religioso, 

com os abundantes conteúdos religiosos veiculados no meio. Já o segundo, é o consumo e a 

experiência de absorver uma religiosidade midiática que se constrói dentro num discurso que 

ressalta o tempo todo a sua função como tal, mas que se orienta esteticamente pela cultura 

de massa, provendo conteúdo capaz de disputar em “pé de igualdade” com a audiência de 

qualquer outra mídia.  
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Figura 19 – O fim 

Giorgio Vasari, Afrescos 1572 (Duomo. Florence. Itália) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“Tudo que é sólido desmancha no ar” 

Marx & Engles 

 

Ao longo deste trabalho, foram indicadas as dimensões em que se pautou a trajetória 

deste estudo e verificamos que as tendências de mobilidade social da classe empreendedora 

evangélica iurdiana, como processo social, é determinada pela ordem econômica dominante 

que repercute na conjuntura brasileira.  

A estrutura econômica brasileira está caracterizada pelo capitalismo de abertura de 

mercados e, em especial, de novas formas de produção o que incluem as práticas 

empreendedoristas em suas diversas formas e modalidades.  

Entendemos que a principal característica da mobilidade social da classe 

empreendedora iurdiana deve-se à compreensão de que as mudanças ocorridas em termos 

da inserção das práticas evangélicas neopentecostais iurdianas desde os anos 70 e mais 

efetivamente nos anos 90, estão submissas às práticas da teoria da prosperidade.  

O movimento iurdiano empreendedor está ancorado pela ideologia neoliberal que 

se encarrega da disseminação do ideário econômico e da formação do “ser social”.  

Procuramos tornar explícitas as contradições e perceber a face obscura do discurso 

iurdiano e constatamos, amparado pelas teorias marxistas e weberianas, que o objetivo lucro 

e enriquecimento permanece como categoria central em uma sociedade complexa, produtora 

de mercadorias e como determinante de relações sociais. 

Para concepções contemporâneas, empreendedor é um agente relacional que atua 

em networks248 e em redes sociais (Julien, 2010; Sarasvathy, 2008). É um agente social ativo, 

que cria valor (Bruyat & Julien, 2001), identifica e explora oportunidade (Shame & 

Venbkataraman, 2000), constrói artefatos ou mercados (Saravasvathy, 2008).  

O empreendedor enquanto sujeito está atento ao ambiente e as mudanças. 

Empreendedores buscar, constroem e criam oportunidades, por meio de recursos 

interacionais com terceiros e, em especial seu grupo de relacionamento.  

Os empreendedores não só reconhecem e descobrem, mas também criam 

oportunidades (Sarasvath, Dew Velmuri, & Venkataraman, 2002). Desenvolvem, também, 

oportunidades com base em redes de contatos sociais e em conhecimentos e experiências 

                                                             
248 Network  indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém. 

Essa rede de contatos é um sistema de suporte onde existe a partilha de serviços e informação entre indivíduos 

ou grupos que têm um interesse em comum. 
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previas que possuem (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003). As interações sociais favorecem 

o poder de agenciar dos empreendedores (Sarason, Dean, & Dillard, 2006).  Como 

empreendedores estão inseridos em ambientes socioculturais onde identidades plurais são 

observadas, como, no caso, nos iurdianos e suas práticas religiosas.  

A ciência social já produziu muitas pesquisas sobre a mobilidade social, no entanto, 

no tema específico desta tese, a matéria é inédita.  Cientistas sociais trataram da mobilidade 

social como transição entre classes de ocupação e ou estratos sociais. Os economistas 

enfocaram sob o olhar da renda, seja como mobilidade intergeracional249 ou 

intrageracional250 e, sob esse aspecto, o Brasil esteve inserido num padrão de mobilidade 

social, caracterizado pelo crescimento da renda per capita, aliado à redução da desigualdade 

pessoal da renda. Na sociedade contemporânea, portanto, o fenômeno da mobilidade social 

é mensurada de diferentes maneiras. De modo geral, tratar da mobilidade social é tratar do 

movimento de um indivíduo ou grupo, de uma posição social para outra.  

No entanto, na sociedade complexa permeada pela promoção mediática, com 

flexibilidade de temas251 antes controversos, tecnologias e práticas tecnológicas 

disseminadas, tem como base ideológica a vida em abundância, onde o ter é mais que ser. A 

religião apresenta um Deus milagroso que promove recompensas materiais com uma vida 

de abundância, prazeres mundanos e ascensão social.  

O capitalismo tem como única certeza a mudança e, toda mudança, decorre de 

circunstâncias e de inovação onde o velho é rejeitado para dar lugar ao novo.   

Schumpeter (1952) trata com maestria do conceito de destruição criativa. Para o 

autor é um processo inerente ao sistema capitalista que substitui aquelas por outras mais 

eficientes e rentáveis. Para manter a existência, o sistema se modifica continuamente, o que 

evita que chegue a um colapso quando determinado modelo de produção se esgota. Nesse 

sentido, a abertura de novos mercados e o desenvolvimento organizacional redesenha as 

estruturas econômicas, criando novas que mantém o capitalismo ativo e operante.  

 O indivíduo capaz de inovar combinando criação, métodos de produção, novas 

fontes de suprimento, novas formas de organização e de governança corporativa são 

                                                             
249 É o que tratam os economistas quanto à análise da renda sob o enfoque da transmissão de salários entre 

gerações. 
250 É a variação da renda de um mesmo indivíduo ao longo do tempo. 
251 Flexibilidade relacionada as vestimentas, atividades de lazer, etc. Segundo Mariano (2004, p. 124) o 

neopentecostalismo é mais liberal.  
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empreendedores e, como agente do processo de destruição criativa, mantém a marcha 

capitalista.  

Empreender também é ter foco, disciplina e aprimoramento constante, pois só se 

mantém no mercado os capazes de inovar e de se adequar ao mercado avaliando 

oportunidades e ameaças.  O empreendedor é, assim, um sujeito criativo e capaz de analisar 

o mercado identificando oportunidades. Em troca, têm lucros abundantes, gera riqueza e 

protagoniza mudanças.   

A inovação e o desenvolvimento econômico são variáveis inerentes à atividade 

empreendedora. No entanto, a ideia de a ênfase no ambiente leva ao estudo da influência das 

ideias religiosas no desenvolvimento de espírito econômico, ou como diz Weber, o ethos de 

um sistema econômico.   

Nos limites desta tese, a constatação da existência de redes de empreendedores – 

neopentecostais iurdianos empreendedores - e a existência de reciprocidade negocial – entre 

empreendedores iurdianos - indica o favorecimento e uns em favor dos outros.  

A atividade empreendedora é, nesta perspectiva, a busca de reconhecimento e 

realização por meio da legitimação social do poder e quanto mais positiva e visível a 

atividade empreendedora maior é o número daqueles que querem empreender.  

Nesse aspecto, o empreendedorismo se tornou central no discurso iurdiano 

fomentado pela lógica que privilegia a livre iniciativa. A atividade empreendedora como 

forma de trabalho pode, assim, ser encarada como vocação.  

Se consideramos a teologia da prosperidade como a que prega a “vida com 

abundância” em termos financeiros resulta na possibilidade de acumulação de riquezas. A 

teoria da prosperidade, então, é imediatista e deve ser praticada para o conforto e bem-estar 

do iurdiano de forma a legitimar o consumo e a obtenção de meios típicos da classe 

intermediária (educação, bens materiais, status, etc). Assim, a teoria da prosperidade se 

define como a forma como se acumular o excedente, ou seja, do desejo de consumo e lucros.  

A teoria da prosperidade convida os fiéis a tomarem posse das riquezas a eles 

destinadas e decorrentes da relação de sociedade com Deus. A posição proativa em relação 

a prosperidade material, confia a negociação e o fiel deixa de enxergar como passivo em 

relação ao trabalho, mas ativo, como parceiro comercial de Deus.  O empreendedorismo 

iurdiano não busca um trabalho, uma profissão ou uma forma de subsistência. Busca, 

incentiva, impele, forma, condiciona o fiel a ter seu próprio negócio e prosperar.  
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O discurso iurdiano, em consonância com a teoria da prosperidade, tem 

características da proatividade, na qual o fiel deve determinar as mudanças que pretende na 

vida através de um posicionamento ativo em relação a Deus.  A proatividade está na ação e 

na autoconfiança que são as chaves da prosperidade (teoria da prosperidade) e que orar e 

jejuar de nada valem (teologia da prosperidade). Para a teoria da prosperidade construir 

fortuna e ascender socialmente são requisitos pessoais e resultantes do esforço individual na 

busca do reconhecimento social252 que se dá, exclusivamente, pela prática dizimista e na 

relação contratual decorrente da dívida com Deus.  

Nesta perspectiva qualquer indivíduo inserido na lógica do capital tem potencial de 

acesso a todas as vantagens que o sistema oferece desde que tenha disciplina, exerça o 

trabalho com precisão e tenha a fé para obter o êxito financeiro. A equação disciplina, 

trabalho e fé no êxito financeiro compõem as variáveis da teoria da prosperidade. 

A estrutura iurdiana que leva ao empreendedorismo e à mobilidade social tem como 

fundamento o favorecimento que a religião (teologia da prosperidade) estabelece e 

equaciona a autoestima e o papel do fiel na sociedade. O suporte e a certeza de que faz o que 

é certo é a forma de motivação individual que legitima a ação (teoria da prosperidade) e 

reduz as incertezas do pecado.  O papel da igreja no processo está na legitimação e na 

redução das incertezas dos fieis através do discurso religioso (teologia da prosperidade) e na 

motivação de ensinar, preparar, educar e incentivar a autoconfiança na prática 

empreendedora (teoria da prosperidade).  

A estrutura religiosa iurdiana forma, assim, um tipo ímpar de capital social: o 

capital espiritual. Capital espiritual, por ter origem religiosa que intermedia redes e 

organizações sociais de ajuda mútua. Com a abordagem do trade-off evangélico evidenciam-

se algumas lacunas nos conceitos de capital social, nos termos do estudo aqui realizado.  

Os empreendedores ao se engajem no projeto iurdiano, contribuem para o 

funcionamento do sistema de dádiva que aqui tratamos com trade-off e o motivo para 

participarem desse sistema não está no âmbito do interesse, mas no âmbito simbólico, no 

qual a recompensa é intrínseca à ação, no ato em si no que ele representa253.  

Os resultados obtidos sugerem que, pelo menos no contexto do universo 

pesquisado, a iniciativa empreendedora evangélica deriva dos estratos da classe baixa da 

                                                             
252 O reconhecimento social e o status decorrem da noção do self-made man que advém de esforços de 

capitalistas como Cogate e Rockfeller na valorização do individual na busca da felicidade.  
253 As ações nesse sistema estão voltadas para a criação e manutenção dos vínculos sociais, por meio da 

dinâmica do dar-receber-retribuir, de maneira livre e obrigatória, simultaneamente. 



248 
 

população iurdiana. Observa-se, também, que o empreendedorismo parece ser resultado da 

indução realizada nos cultos da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD, mediantes 

cultos, palestras e eventos que conduzem o fiel em situação desfavorável à possibilidade de 

alcançar a graça da prosperidade financeira.  

A falta de interesse pelas práticas empreendedoristas anteriores à tomada de decisão 

atestaria o que Hagen (1962) denominou de “[...] uma certa rejeição que membros da elite, 

eventualmente, teria em se associar ao dia a dia da gestão de negócios”. No mesmo sentido 

Volery (2007) que vê no empreendedorismo uma forma de auto emprego ou, ainda, Hoselitz 

(1959) que observou que indivíduos provenientes de camadas mais marginalizadas ou 

vulneráveis apresentam maiores chances de tornarem-se empreendedores. 

Neste trabalho buscou-se lançar luzes sobre a prática da educação empreendedora 

iurdiana e a mobilidade social que se implementa através das práticas da teoria da 

prosperidade. Há, no entanto, questões inconclusas sobre as estruturas de poder e a forma da 

manutenção e indução à mobilidade social de uma “nova” classe média: a classe “media” 

empreendedora.  

O empreendedorismo busca compreender a influência da afiliação dos diversos 

grupos sociais menos favorecidos na formação do espírito do homem empreendedor. O 

conceito de grupo social menos favorecido refere-se à ausência de condições de persecução 

das carreiras profissionais de natureza tradicional254 e da falta de elos com as elites locais 

fato que compele indivíduos a empreender como forma de mobilidade social.  Nesse sentido 

Volery (2007) observa que grupos sociais menos favorecidos recorrem ao labor autônomo 

como forma de mobilidade econômica.  

Para Simmel (2005) o empreendedorismo não é um fenômeno originário da elite da 

sociedade.  No mesmo sentido Hagen (1962) entende que o homem empreendedor pode ser 

tratado como preferência da elite em perseguir posições de trabalho em sociedades 

empresariais que permitam maior prestígio social.  Para Martinelli (2009), “a questão das 

condições contextuais que produzem o empreendedorismo tem sido, tradicionalmente, 

abordada por alguns sociólogos em termos de desvio e marginalidade”. Volery (2007), 

sugere o fenômeno do empreendedorismo “são reações óbvias a limitações de oportunidades 

no mercado de trabalho, o que permanece verdadeiro hoje, em muitas instâncias”.   

                                                             
254 Tais limitações funcionariam, nesse caso, como estímulo para certos indivíduos buscarem o auto emprego, 

como mecanismo de inserção e mobilidade socioeconômica. 

 



249 
 

No entanto, outras variáveis condicionam a marginalidade social. Sejam as de 

ordem étnica, religiosa, cultural, social, econômica e religiosas. Aqui, trato exclusão social 

englobando indivíduos inseridos em diferentes contextos sociais e, sob esse enfoque, o 

conceito tem maior utilidade para a análise do fenômeno da marginalidade nas sociedades 

contemporâneas, caracterizadas pela presença de grande diferenciação no seu interior.  

É que afirma Hoselitz (1959) ao afirmar que o indivíduo empreendedor é dotado de 

uma posição ambígua sob um ponto de vista cultural, étnico ou social e, devido a isso, 

fortemente motivado a realizar ajustes em situação de mudança ou, eventualmente, no curso 

desse processo, desenvolver mudanças no comportamento social.  No mesmo sentido Hagen 

(1962) afirma que “muitos membros da elite de sociedades tradicionais sentem repulsa em 

se associar a aspectos mais materiais da vida”. Martinelli (2009, p. 224), refere críticas às 

abordagens que buscam explicar o empreendedorismo sob o enfoque da marginalidade social 

acentuando que o conceito de cultura pode ser ampliado para incluir as interações sociais e, 

daí as redes sociais. Para o autor o enfoque deve ser o fenômeno das interações sociais nos 

termos do explorado por Granovetter (2007).   

Feitas essas considerações cabe, agora, analisar sob o foco da conceituação clássica 

de classes sociais. Na visão marxista255 as classes antagônicas são definidas por meio da 

relação do indivíduo ou grupos com os meios de produção sendo as relações de classe 

determinada pelas relações de produção. Na visão weberiana256 o sistema de estratificação 

social se compõe pela classe, status e poder em que a estrutura de classe é consequência das 

desigualdades de oportunidades no mercado de trabalho.    

Como observado por Jannuzzi (2003, p. 247), ”a identificação da posição social dos 

indivíduos na sociedade, com a posição por eles desempenhada no mercado de trabalho, 

possui larga tradição nos estudos sobre estratificação social”.  E nesse sentido tanto a 

abordagem marxista quanto a weberiana desembocam nesta direção.  

Para os funcionalistas, a estratificação é necessária na sociedade moderna e 

funcionaria como um mecanismo que ajuda a estabilizar a estrutura social, na medida em 

que se baseia, crescentemente, em critérios universalistas de desempenho individual.  

                                                             
255 Para Marx as classes antagônicas estão compostas pela classe dos operários e dos proprietários. 
256 Para Weber existem três elementos que compõem um sistema de estratificação: classe (situação econômica 

no seio da sociedade, baseada no nascimento ou conquista individual), status (baseada no prestígio pessoal) e 

poder (habilidade para gerar obediência, apesar de eventuais resistências, a exemplo do poder burocrático). 

Weber vislumbrava a existência de quatro classes básicas: classe superior; empregados do colarinho-branco; 

pequena burguesia; classe trabalhadora. 
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Parsons (1974) salienta que, devido a avanços da educação formal na alocação de status, o 

padrão da estratificação baseia-se, cada vez mais, em critérios de desempenho individual.  

Como mencionado anteriormente e de encontro com o entendimento de Figueiredo 

(2010), enquanto os “sociólogos costumam observá-la (a mobilidade social) como a 

transição entre classes de ocupação e/ou estratos sociais”, os economistas dirigem sua 

atenção para a análise da renda, observando seja a transmissão de salários entre gerações 

(mobilidade intergeracional) ou, alternativamente, variações de renda de um mesmo 

indivíduo ao longo do tempo (mobilidade intrageracional).  

Como exemplo de abordagem de natureza econômica, temos Pochmann (2010). 

Aliada à falta de consenso teórico existe, na visão de Figueiredo (2010), outra dificuldade. 

Pesquisas de campo que acompanham a evolução de famílias no Brasil não são muito 

comuns. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada regularmente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma das principais fontes de 

dados no País, apresenta deficiências, que acabam por incidir sobre os resultados das 

pesquisas que utilizam esses dados para a análise da mobilidade social.  

Como observado por Goldthorpe e Jackson (2007), “discussões sobre mobilidade 

social, motivadas por razões políticas, frequentemente revelam um ponto de vista 

inadequado, seja de problemas empíricos ou analíticos”. O tema da mobilidade social 

encontra-se intimamente relacionado ao tema da distribuição de rendas e oportunidades. 

Blander (2005) salientam que, quanto mais igualitário o país, maior a mobilidade social.  

Para outros autores, como Friedman (1962), a presença da desigualdade de renda, 

convivendo com certa rigidez no sistema de mobilidade social, geraria piores consequências 

para uma sociedade do que a presença da mesma desigualdade, aliada a certa flexibilidade 

no sistema de mobilidade social. Em sociedades mais democráticas, existiria relativamente 

maior chance da mobilidade vertical, caracterizando a presença de mais oportunidades.  

Pochmann (2010) observa que, desde 2004, o Brasil encontrava-se inserido em um 

novo padrão de mobilidade social, caracterizado pela presença de crescimento da renda 

nacional per capita, aliado à redução da desigualdade pessoal de renda, o que indicaria a 

presença de mobilidade social ascendente. No ano de 2014 voltou-se para estagnação.  

Sorokin (2001) observa que, no caso do Brasil, continua a existir uma transmissão 

hereditária, ou seja, a ocupação dos pais continuaria influenciando a realização de status dos 

filhos. Helal (2008), ao analisar o padrão de estratificação social encontrado em certos 

segmentos ocupacionais no País, observa a capacidade da elite de se reproduzir, por meio da 
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educação casada com influência familiares. Dessa maneira, ela seria capaz de garantir, aos 

seus descendentes, certos privilégios, inclusive em posições-chave do setor público. Ribeiro 

(2007) constatou que as pessoas provenientes de posições de maior prestígio social 

continuavam a ter melhores chances de ocupar novas posições, dotadas de prestígio. 

 Embora existam pesquisas de campo sobre mobilidade social, observa-se que, 

sobre o tema específico de interesse do presente trabalho, ou seja, empreendedorismo, 

prosperidade iurdiana e mobilidade, distinguem-se, na literatura acadêmica. 

O primeiro, mais comum e de interesse indireto, busca, principalmente por meio de 

pesquisas qualitativas, avaliar o processo de inserção social de certas minorias, 

especialmente imigrantes, a exemplo de Granovetter (2007), Portes (1995), Pereira (1964) 

ou Martes e Rodriguez (2004). O segundo, mais raro e de maior interesse, no presente caso, 

busca analisar o fenômeno de mobilidade social de segmentos maiores da população de 

empreendedores. Segundo Harris (1971) a “atividade empreendedora tem sido uma avenida 

de mobilidade social vertical para muitos empreendedores”.  

Desconhecemos pesquisas semelhantes a essa, realizadas no País. Estudo recente 

divulgado (Secretaria de Assuntos Estratégicos, 2013) aborda, por meio de dados 

secundários, o tema de interesse, enfocando os “novos” empreendedores que ingressam na 

“nova” classe média. Seu conceito de empreendedor, no entanto, destoa do nosso, ao 

incorporar, sobretudo, autônomos e trabalhadores por conta própria.  

Sendo o capital social formado pelos recursos disponibilizados por meio das 

relações sociais e a dádiva o sistema de estabelecimento de vínculos, é pertinente supor que 

a dádiva exerce um papel fundamental na formação odo capital social. Nesse contexto, as 

organizações religiosas neopentecostais são os sistemas sociais que incentivam a prática do 

trade-off sendo o capital social o potencializador das ações econômicas.  

Contudo, poucos estudos exploraram as dimensões plurais do iurdianos 

empreendedores, evidenciando que a compreensão do papel e da identidade deste grupo não 

se exauriram no campo. Assim, vez que inserida no campo das ciências sociais, a 

compreensão do papel do empreendedor evangélico requer pesquisas adicionais, como 

apontam Brush, Manolova e Edelman (2008) e Davidsson (2008), o que torna importante 

continuar construindo a integração com outras áreas do conhecimento, como sugere Zahra 

(2005). Por fim, os dados e estudos obtidos nesta tese animam a continuidade da pesquisa 

sobre o papel teoria da prosperidade e do capital espiritual na estratificação social brasileira 

de uma “nova” classe média: a classe evangélica empreendedora.  
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A percepção da possibilidade: rumo a uma “nova” classe média empreendedora 

Do exame dos relatos, entrevistas e análises, obtivemos informações que vão ao 

encontro do objetivo específico desta tese. Os entrevistados vislumbram perspectivas de 

ascensão social e, daí a percepção de uma mudança e transformação de uma lógica da 

reprodução da vida. Para estes é possível a eliminação do espírito da miséria assim como de 

tudo que se constitua problema para a realização do sonho da vida melhor.  

Para tanto, buscam constantemente a acumulação de fé [que] pode ser traduzida 

como acumulação de capital espiritual, conversível em atributos de riqueza econômica.  

Significa, dizer, que é constitutivo da teoria da prosperidade a prática estabelecida 

pela IURD. A indução à prática da teoria da prosperidade como meio de obtenção do capital 

espiritual delega força certa para àqueles que podem mudar as condições de vida, pois não 

serão desamparados se obedecerem às ordens257 como é a práxis da teologia da prosperidade.   

No transcorrer desta pesquisa muitos senão a maioria dos entrevistados, afirmaram 

que a vida mudou após a adesão aos preceitos da teologia da prosperidade. Com a prática da 

teoria da prosperidade a vida pessoal e profissional foi reconfigurada. Agora, fieis da IURD 

são a Universal! A força de vontade, a forma de enfrentar os problemas e o desenvolvimento 

de novas competências e habilidades (teoria da prosperidade) sem deixar de lado ou 

negligenciar as bênçãos divinas (teologia da prosperidade) propiciam o apoderamento de um 

capital espiritual que possibilitou a mobilidade de estrato social.  

Observou-se, também, que a família é uma referência importante e um pilar que 

junto com a religião concretizam os anseios de empreender. Destaca-se que por unanimidade 

os fiéis manifestaram que as oportunidades de ganhos superiores, a autonomia nos negócios 

os mantém fieis dizimistas e propulsores de novos atores para a conversão. As ideias de risco 

na atividade econômica são atenuadas pelo fundamento do capital espiritual e da certeza de 

que Deus está na ordem do mundo. 

Nos cultos e atividades promovidos pela Igreja Universal do Reino de Deus 

observou-se que os símbolos utilizados pelos líderes exercem um encantamento no fiel 

dizimista que cria em seu subconsciente a certeza de dias melhores e uma vida de 

prosperidade e riqueza econômica. Assim a troca entre os bens simbólicos e a necessidade 

de consumo das pessoas através da relação comercial faz com que a igreja seja autêntico 

                                                             
257 No sentido de orientações fornecidas pela Igreja Universal.  
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mercado onde produtores e consumidores se encontram e através da comunicação 

transacionam livremente bens simbólicos.  

Significa dizer, então, que os fiéis dizimistas da IURD não sustentam o mesmo ânimo 

de espirito daquele crente weberiano. Na análise de Weber “queremos apenas nos certificar 

se, e em que medida, as forças religiosas tomaram parte na formação qualitativa e na 

expansão quantitativa desse espírito pelo mundo (WEBER, 2011).   

Assim, neste quadro de mudanças econômicas e sociais, existe um processo de 

mobilidade social, quantitativa e qualitativa. Esta tese buscou apresentar as macro variáveis 

em andamento na sociedade brasileira e em particular na religiosa, dando destaque para as 

mudanças na dinâmica social.   
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Apêndice A – Questionário (primeira etapa) 

Indivíduos evangélicos neopentecostais frequentadores do  

Templo de Salomão  

Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 
 

 

 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acadêmica junto à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sobre a prática do empreendedorismo e a mobilidade social. A pesquisa tem por objetivo 

estudar a trajetória empreendedora dos frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus que lograram 

êxito nas empreitadas comerciais. 

 

A partir de seu consentimento, sua participação será o preenchimento de questionário online. A participação é 

de extrema importância e os dados fornecidos, importantes para a caracterização geral dos empreendedores, 

serão mantidos em sigilo absoluto. O seu nome não será divulgado em hipótese alguma ou relacionado com os 

resultados do trabalho final. 

 

Ao término do estudo, previsto para junho de 2016, você será informado e terá acesso ao trabalho concluído.  

Agradecemos pela sua participação 
 

 

 

 

 

 

 

Silvia Mara Novaes Sousa Bertani 

Doutoranda do Programa de Estudos de Pós-Graduados em  

Ciências Sociais da PUC-SP 

silviabertani@gmail.com.br 

http://lattes.cnpq.br/7858013959469000   

 
*obrigatório 

 

 

Declaro que li, compreendi e aceito os termos da 

pesquisa* 

 

 

 

________________________________________ 

Ciente 

 

 

 

 

 

 

Nome do entrevistado258___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

                                                             
258 O preenchimento deste campo não é obrigatório, embora seja importante para que eventualmente possamos 

entrar em contato.  



269 
 

 

Qual a sua idade  

_________________________  

 

Qual o seu gênero? 

Masculino 

Feminino 

 

Qual seu Estado de origem? 

_________________________- ____ 

 

O senhor (a) é um homem empreendedor?  

Sim 

Não  
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Apêndice B – Questionário (segunda etapa) 

 

Estudo sobre os indivíduos evangélicos neopentecostais frequentadores do  

 Templo de Salomão  

Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 
 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acadêmica junto à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, sobre a prática do empreendedorismo e a mobilidade social. A pesquisa tem por objetivo 

estudar a trajetória empreendedora dos frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus que lograram 

êxito nas empreitadas comerciais. 

 

A partir de seu consentimento, sua participação será o preenchimento de questionário online. A participação é 

de extrema importância e os dados fornecidos, importantes para a caracterização geral dos empreendedores, 

serão mantidos em sigilo absoluto. O seu nome não será divulgado em hipótese alguma ou relacionado com os 

resultados do trabalho final. 

 

Ao término do estudo, previsto para junho de 2016, você será informado e terá acesso ao trabalho concluído.  

 

Agradecemos pela sua participação 
 

 

Silvia Mara Novaes Sousa Bertani 

Doutoranda do Programa de Estudos de Pós-Graduados em  

Ciências Sociais da PUC-SP 

silviabertani@gmail.com.br 

http://lattes.cnpq.br/7858013959469000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*obrigatório 

 

Declaro que li, compreendi e aceito os termos da 

pesquisa* 

 

 

 

________________________________________ 

Ciente 
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Nome do entrevistado259___________________________________________________________ 

1. Qual a sua idade  

_________________________  

 

2. Qual o seu gênero? 

 Masculino 

 Feminino 

 

3. Qual seu Estado de origem? 

_________________________- ____ 

 

4. O senhor (a) é evangélico?  

 Sempre fui 

 Sou convertido 

(a)

  

5. Há quanto tempo frequenta a Igreja Universal? 

 Sempre frequentei 

 Menos 2 anos 

 Mais 2 anos 

 Mais de 5 anos  

 

6. Qual seu nível de instrução? 

 Pós-graduado 

 Superior completo 

 Superior incompleto 

 Ensino médio  

 Ensino fundamental 

  

7. O senhor (a) é um fiel dizimista? 

 Sim  

 Não  

 

8. O senhor (a) trabalha na iniciativa privada? 

 Sim  

 Não 

 

9. O senhor (a) é empreendedor (a)? 

 Sim  

 Não 

 Pretendo ser  

 

10. A igreja o ajudou a se tornar um empreendedor? 

 Sim  

 Não 

 

11. Ser um homem evangélico contribuiu para ser um 

empreendedor? 

 Sim  

 Não 

 

                                                             
259259 O preenchimento deste campo não é obrigatório, embora seja importante para que eventualmente possamos entrar 

em contato.  

12. A atividade empreendedora propiciou melhor 

condição de vida financeira? 

 Sim  

 Não 

 

13. Ser dizimista é um fator importante para a 

prosperidade? 

 Sim  

 Não 

 

14. O direito a uma vida próspera e financeira saudável 

é obrigação?  

 Sim  

 Não 

 

15. Antes de vir para a igreja sua vida financeira era 

saudável? 

 Sim  

 Não 

 

16. Antes de ser empreendedor evangélico havia uma 

condição social adequada ao um homem de Deus? 

 Sim  

 Não 

 

17. Qual a sua ocupação antes de ser empreendedor? 

 Empregado  

 Autônomo 

 Pequeno empresário 

 Desempregado 

 

18. Porque decidiu-se por ser um empreendedor? 

 Um chamado de Deus 

 Quero ser rico 

 Tenho direito a ser próspero 

 

19. O seu empreendimento (empresa) é de natureza: 

 Individual 

 Tenho sócios 

 Minha família trabalha na empresa 

 

20. O capital espiritual adquirido com os encontros no 

Congresso dos Empresários foi importante para 

que o senhor se tornasse um empreendedor? 

 Sim  

 Não 

 Talvez tenha sido um fator decisivo 

 

21. Ser empreendedor melhorou a sua vida financeira?  

 Sim  
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 Não 

 

22. Ser empreendedor e evangélico melhorou a sua 

vida social? 

 Sim  

 Não 

 

23. Você pretende expandir os negócios?  

 Sim  

 Não 

 

24. O senhor (a) está estudando atualmente?  

 Sim  

 Não 

 

25. Se estuda qual o curso? 

_______________________ 

 

26. O senhor (a) é bolsista de alguma fonte de 

financiamento? 

  Sim 

           Não 

 

27. O senhor é um homem frequente aos encontros de 

empresários no Templo de Salomão? 

 Sim 

 Não 

 

28. O senhor (a) mudou a sua classe social depois que 

começou a empreender?  

 Sim 

 Não 

 Não sei responder, mas minha vida 

melhorou 

 

29. O senhor (a) diria que a fé natural fez com o 

houvesse uma mudança de classe social? Se 

positiva assinale a alternativa que melhor 

responde: 

           Sim, minha vida mudou muito 

       Sim, agora eu sou um homem próspero 

           Não, continua igual 

           Sim, a minha vida foi reconstruída 

 

30. O senhor (a) gostaria de participar da segunda 

etapa desta pesquisa? 

 Sim 

 Não  
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA COM FIEL DIZIMISTA EMPREENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

O senhor (a) está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa acadêmica 

junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sobre a atividade empreendedora 

dos evangélicos neopentecostais frequentadores do Templo de Salomão. 

 

A pesquisa é de caráter voluntário e os entrevistados não serão gravados, filmados ou 

identificados por nenhum meio midiático.  
 

 
Silvia Mara Novaes Sousa Bertani 

Doutoranda do Programa de Estudos de Pós-Graduados em  

Ciências Sociais da PUC-SP 

silviabertani@gmail.com.br 

http://lattes.cnpq.br/7858013959469000   
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APÊNDICE C 

Roteiro da entrevista 
 

 

 Roteiro Entrevista  Fiéis respondentes  

   

O primeiro contato com o tema empreendedorismo foi na IURD? 

 

 

O primeiro contato com o tema empreendedorismo foi com fiel da IURD? 

 

 

Porque o senhor (a) decidiu empreender? 

 

 

Por que a sua igreja incentiva as práticas empreendedoras? 

 

 

A vida financeira (econômica) mudou depois que o senhor (a) iniciou a prática do dízimo? 
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APÊNDICE D 

Relatório de observação dos trabalhos religiosos  

 
 

 Observação Protocolo 

   

  

   

Data Horário Local 

   

Tipo de trabalho  

Temática do trabalho  

 

Sujeitos envolvidos 

 

 

Relatório da observação 
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Encartes e propagandas disponibilizados  
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pela IURD 

 

 

 
Anexo 1 – Propaganda iurdiana  
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Anexo 2 – Propaganda iurdiana  
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Anexo 3 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 4 – Propaganda iurdiana 

 
  



281 
 

Anexo 5 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 6 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 7 – Propaganda iurdina
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Anexo 8 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 9 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 10 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 11 – Propaganda iurdiana
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Anexo 12 – Propaganda iurdiana
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Anexo 13 – Propaganda iurdiana  
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Anexo 14 – Propaganda iurdiana  
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Anexo 15 – Propaganda iurdiana  
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Anexo 16 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 17 – Propaganda iurdiana
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Anexo 18 – Propaganda iurdiana  

 

Anexo 19 – Propaganda iurdiana 
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Anexo 20 – Propaganda iurdiana 
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AlláhAkbar 

Ach-haduanlailáhail-laAlláh 

Ach-haduan-naMuhammadanrassuluAlláh 

La iláhail-laAlláh 

Alhamdulillah! 
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Nota importante 

 

 

Todas as imagens referentes aos trabalhos ou propagandas e outros da Igreja Universal do Reino 

de Deus – IURD, estão disponibilizados no site da instituição. www.iurd.org.br de acesso livre na 

rede mundial.  
 

http://www.iurd.org.br/

