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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é discutir a articulação entre a competição entre organizações 
religiosas e a dinâmica de transformações das práticas e discursos religiosos no Brasil, 
através do estudo feito com base numa amostra de cidades do estrado da Paraíba, 
utilizando como referência teórica os modelos de mercado religioso de Peter Berger e da 
dupla George Finke e Rodney Stark.  Além de elaborar uma interpretação de aspectos 
mais gerais da história da religião no país, com base na idéia de mercado, focalizamos 
criticamente a aplicabilidade dos princípios dos modelos citados, em referência ao 
entendimento da dinâmica de transformações na proposta da Igreja Católica – 
emblemática em termos dos efeitos da introdução da lógica mercadológica na esfera da 
religião.  A metodologia utilizada incluiu a consulta de fontes secundárias,  a observação 
participante de celebrações e de atividades religiosas diversas e a realização de 
entrevistas semi-estruturadas com líderes religiosos.  Dentre os principais resultados, 
destacamos a confirmação das previsões dos modelos acima citados no sentido da 
tendência à padronização e racionalização das atividades das organizações religiosas em 
situação de aumento do nível de competitividade, no caso, do mercado religioso 
brasileiro.  Outro resultado do trabalho de campo foi o reconhecimento da necessidade de 
articular a abordagem da dinâmica da esfera da religião em termos de mercado com 
princípios de teorias da concorrência, o que serviu de base para a apresentação de uma 
proposta de adição de algumas variáveis aos modelos originais, também inspirada no 
critério durkheimiano da funcionalidade sociológica das instituições em geral e, em 
particular, da religião. 
 
Palavras chave: Mercado Religioso; Competição; Dinâmica da Religião 
 
Abstract 
 
In this Thesis we have the objective of analysing the articulation between the 
consequences of structuration of the religious sphere in terms of market and the dynamic 
of transformations on religious practices and discourses in Brazil.  Our study was made 
using a sample of cities from the state of Paraíba and we adopted general premises of 
Peter Berger and Finke/Stark’s models of religious market.  Besides elaborating an 
interpretation of general aspects of Religion’s History in the Country mentioned, based in 
the Religious Market Paradigm, we tested the applicability of the models above to 
analyse specifically the case of the Catholic Church – emblematic in terms of 
introduction of the market logic in religious sphere.  The methodology we used includes 
information we got from secondary sources, participant observations of several religious 
celebrations and a series of interviews with religious leaders.  Among the main results o 
four work we point out the confirmation of market models predictions referring to the 
trend toward the standardisation of religious products and toward the rationalisation of 
religious enterprises  in situation where the level of concurrence increases.  The research 
work did prompt us to recognize the importance of articulating the market approach of 
religious sphere dynamics with principles theories of concurrence.  From the articulations 
we build up a suggestion of addition of variables to original models already cited, 
inspired in the Durkheim’s criteria of sociological functionality of religion. 
 
Key Words: Religious Market; Competition; Dynamic of Religion  
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 Resumé 
 
Ce travail a pour but la discussion de l’articulation entre les conséquences de la 
conformation structurelle du marché de la religion et  la dynamique des    transformations 
des pratiques et des discours religieux au Brésil.  Cette discussion se base sur um étude 
developpée à partir d’um échantillon de Villes de l’état de la Paraíba,  en  se  basant  dans 
dans les conjectures génerale des modèles des marchés religieux faites par les chercheurs 
Peter Berge ET George Finke/Rodney Stark.  Outre que faire une interpretation des 
aspects les plus géneraux de l’historie de la religion au Brésil, basée sur l’idée Du 
marche, nous envisageon l’applicabilité des príncipes des modeles déjà mentionnées, em 
réferance à la comprehension de la dynamique des transformations developpées au niveau 
de la proposition de religiosité da l’Église Catholique – emblematique en ce qui concerne 
les effets de l’introduction de la logique da la conformation structurelle au sein de la 
sphère religieuse.  La métodologie utilisé a compris la révision de sources sécondaires, 
l’observation des celebrationset des activités religieuse diverses, ainsi que la réalisation 
des interviews des diregeants des organisations religieuses du marché local les plus 
importantes.  Parmi les principales conclusions de notre  recherche nous remarquons la 
confirmation de previsions des modèles referée au niveau de la tendence à la 
padronisation e à la rationalisation de les activictées developpées par les organisations 
religiueses em de case d’augmentation de la concurrence entre ellles.  Um autre résultat 
important apporté par ce travail se raporte à la reconnaissence de la manque 
d’articulation, entre quelques principes de théories de la concurrence avec l’approche de 
la dynamique de la sphere religieuse em ce qui concerne le marché.  Cette articulation a 
servi de base pour la présentation d’une proposition de l’addition de quelques variables 
aux modeles, em s’inspirant aussi dans la notion de fonctionalité sociologique de la 
religion, elaborée par Émile Durkheim.    
 
Mots clés: Marché Religieux; Competition; Dynamique de la Religion  
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INTRODUÇÃO 
 
 
Duas idéias principais permeiam a construção da argumentação aqui apresentada,   
conduziram  a elaboração do projeto de pesquisa,  a  coleta de dados no campo e a 
análise dos dados coletados que resultaram em nossa tese de doutorado.  A primeira 
delas é que assistimos, dentro do contexto de algumas sociedades ocidentais, a um 
processo crescente de transformação da religião - aqui considerada em termos de 
discursos e práticas religiosos gerados por igrejas, seitas e outras formas de 
organização de propostas de religiosidade em geral - num item de consumo, oferecido 
no mercado como outra  mercadoria qualquer.  
 
Isso significa dizer que a lógica que preside a dinâmica da esfera da religião, se 
observada sob o ângulo institucional, é aquela mesma que determina a das 
mercadorias em geral.  Como conseqüência a nível teórico, um procedimento que 
deveremos adotar para entender de maneira adequada o fenômeno da religião nas 
sociedades ocidentais de consumo na atualidade,  é utilizar uma abordagem que 
considere o campo religioso em termos de mercado.  Isso significa, na prática, 
analisar o fenômeno da religião com referência às categorias de oferta e procura de 
bens religiosos, num ambiente marcado por uma crescente competição pela 
preferência dos fiéis, que se traduz, dentre outras coisas,  num gradual aumento da 
racionalização da atividade das organizações religiosas estabelecidas. 
  
Assim, apresentando com outras palavras essa nossa primeira proposta de 
interpretação do objeto de estudo que escolhemos, diremos que a esfera da religião 
passa por transformações - ligadas intimamente ao processo de secularização  e 
determinadas grandemente pelas  crescentes tendências das sociedades industriais e 
pós-industriais à fragmentação do mundo social   e à especialização em todos os 
setores -, que determinam , por sua vez, a constituição de um modo específico de  
moldagem e fruição da(s) experiências religiosa(s) semelhante àquele ligado  à oferta 
e  ao consumo de outros produtos no mercado. 
 
Como conseqüência desse processo de transformação do campo religioso num espaço 
de alta competição, de maneira similar ao que acontece em mercados econômicos 
livres, temos uma crescente preocupação das organizações religiosas com a satisfação 
da demanda de consumidores, que determina tanto as formas de elaboração e 
distribuição dos bens religiosos, como as características estrutural - institucionais das 
instâncias produtoras.  As tendências que se observam apontam, por um lado, para 
uma modificação no sentido de diminuir a importância da idéia de religião como uma 
coisa acabada, estabelecida pela tradição, referendada por instituições sagradas, com 
seus dogmas, teologias e ritos, e, por outro, na direção do aumento da centralidade das 
necessidades do "consumidor". 
 
Essa forma de encarar a esfera da religião não implica numa definição essencialista do 
fenômeno em termos mercadológicos.  Embora consideremos que é importante 
"olhar" a religião a partir da lógica da mercadoria, esta é apenas um dos condicionante 
da atividade das organizações religiosas e de seus líderes, com reflexos sobre  a 
atividade de moldagem dos  seus  discursos e práticas.  A experiência religiosa é 
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ampla, cheia de mistérios e significações e nos colocamos aqui contra qualquer 
tentativa de reducionismo do fenômeno à idéia de mercado.   
 
Como contraface desse processo de  mudança nas formas de experimentar a religião 
em sociedades secularizadas em geral e no Brasil em particular, podemos observar a 
atribuição de um caráter sagrado a algumas mercadorias e eventos seculares e 
assistimos  à sacralização do próprio mercado. 
 
Outro desdobramento da introdução da lógica da mercadoria em todos os setores da 
vida social, e especificamente  na esfera simbólica, é o aumento da mercantilização 
das mensagens religiosas, observando-se a gradual constituição de um  mercado de 
produtos ligados  à religião, que se expande vertiginosamente.  

 
Uma segunda idéia fundamental, que serve de base a este presente estudo, relaciona-
se com  a decisão de  abordar a religião como um produto para o consumo, 
semelhante a outros oferecidos no  mercado,  e se refere  aos indivíduos como 
consumidores dos bens religiosos.  Nosso segundo pressuposto de trabalho é o de que 
o consumo de produtos religiosos tem uma íntima ligação com a posição ocupada 
pelos  indivíduos na sociedade.  Ou seja, acreditamos que há uma associação forte 
entre estratificação social - aqui definida em termos de renda, idade, sexo e nível de 
instrução - e estilo de consumo de produtos religiosos. 
 
Essa segunda idéia tem origem nos trabalhos de sociologia da religião de Weber, de 
acordo com o qual, existiriam algumas ligações - se quisermos, afinidades eletivas -, 
entre certos tipos de mensagem religiosa e determinados estratos sociais.  Outra fonte 
que alimenta essa segunda proposta de interpretação do atual momento do fenômeno 
religioso são os trabalhos de sociologia do consumo produzidos por  Pierre Bourdieu. 
 
Como desdobramento do tema dos consumidores, discutimos neste trabalho a questão 
do poder da demanda dos mesmos na determinação da dinâmica dos discursos 
religiosos e das práticas a eles relacionadas.  A silenciosa imposição da vontade dos 
consumidores a respeito dos tipos de celebração, das maneiras de articular os sermões,   
da escolha dos temas a serem focalizados, ou seja, da forma de existência das  
organizações  religiosas em geral, faz-se sentir mais poderosa do que nunca.    
 
No que se refere aos aspectos ontológicos do objeto, trabalhamos com uma concepção 
da religião como sendo um fenômeno social, profundamente determinado pelo seu 
aspecto institucional/organizacional, o que remete nossa análise à idéia durkheimiana 
segundo a qual um dos seus principais elementos constitutivos seria justamente a 
'igreja',  ou a existência de uma comunidade organizada de fiéis. 
 
Partimos também da idéia de que  a dinâmica dos discursos e práticas religiosos seria 
duplamente moldada: objetivamente, tanto pelas relações estruturais no mercado 
religioso, a saber, os níveis de competição, o nível de regulação, quanto pela relação 
entre a esfera da religião e as condições mais gerais das sociedades em que operam os 
mercados dos bens religiosos; subjetivamente, pelas interpretações dos atores sociais, 
os produtores de bens religiosos e consumidores reais ou potenciais de religião, a 
respeito tanto dos aspectos simbólico-rituais quanto do significado da competição 
entre organizações religiosas e dos imperativos institucionais. 
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As duas propostas de interpretação já mencionadas serão apresentadas  e exercitadas 
ao longo de seções que compõem este trabalho, cujo tema resultou de nossa 
Dissertação de Mestrado (GUERRA, 1991), na qual interpretamos a reação 
conservadora ao modelo progressista dentro do  espaço eclesiástico católico - que 
acontece no Brasil a partir de meados da década de 80 -,  como uma resposta do 
Vaticano ao crescimento da força de uma demanda religiosa por uma igreja mais 
devocional e espiritualista. 
 
Já naquele momento, a abordagem que fazíamos do campo religioso brasileiro 
inspirava-se na sociologia institucionalista, o que nos levou  a enfatizar as 
necessidades organizacionais da Igreja Católica como determinantes dos rumos por 
ela tomados em termos de discursos e práticas religiosas adotados a partir do início da 
década de 80 no Brasil e na América Latina em geral (GUERRA, 1991). 
 
Tentamos então mostrar de que maneira a reação conservadora implementada pelo 
Vaticano tinha bases no interesse de garantir a sobrevivência institucional da Igreja 
Católica na região, sendo uma tentativa de oferecer um modelo alternativo à proposta 
racionalizadora das CEBs, através do atendimento das necessidades da demanda 
religiosa dos fiéis, que apontava para uma rejeição do envolvimento político da 
instituição e para o interesse pelos aspectos mágico-místicos da experiência religiosa. 
 
Ao nosso ver, as transformações ocorridas como conseqüências da  implementação de 
um modelo conservador no espaço eclesiástico católico, que substituiu na região o que 
era chamado de Igreja Popular, em alguns lugares e momentos até de maneira 
violenta, eram já os primeiros sinais de uma reação da cúpula da organização ao 
crescimento dos pentecostais e neo-pentecostais, que se constituíam gradativamente 
em concorrentes sérios ao catolicismo no Brasil. 
 
Posteriormente, com o objetivo de entender de que maneira a reação às mudanças nas 
relações de forças no campo religioso se articularia, nossa análise da conjuntura 
referente ao espaço eclesial católico no Brasil - onde lutavam pela hegemonia várias 
propostas de identidade católica -  levou-nos à necessidade de estudar um fenômeno 
que parecia ter ligações com esse ambiente externo de aumento da concorrência pela 
preferência dos fiéis, e que  ganhava crescente espaço entre os católicos, a saber,  o 
Movimento Carismático. 
 
Com a contribuição de uma bolsa de Iniciação Científica para estudantes 
pesquisadores concedida pelo CNPq, realizamos, no período de 1993 a 1995 um 
projeto de pesquisa no qual comparamos o modelo carismático católico e o modelo 
dos pentecostais1, que  mostrou, entre outras coisas,  um processo de assemelhação 
entre as duas propostas de religiosidade, ao mesmo tempo indicando alguns outros 
casos de assimilação entre mensagens religiosas, que aconteciam concomitantemente 
dentro do campo religioso no Brasil. 
 
Ao contrário do que ocorria nos momentos anteriores da história religiosa nacional, 

                                                           
1 O projeto se intitulou “Movimento Carismático na Igreja: Estratégias de concorrência no mercado 
religioso no Brasil e mudanças na identidade católica”. 
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dentro do campo religioso nacional. 
 
Ao contrário do que ocorria nos momentos anteriores da história religiosa nacional, 
essa definição mais recente de identidade católica não se elaborava com base na 
oposição com os evangélicos, o que tornava, inclusive,  cada vez mais difícil a 
distinção entre os “crentes”2 e os carismáticos católicos.  Pelo menos até a década de 
80 essa dificuldade em diferenciar os dois modelos, tanto a nível teórico, como na 
realidade, não existia.  Os crentes eram facilmente distinguíveis da maioria da 
população imersa no catolicismo tradicional, principalmente em termos de ética - 
caracterizada pela proibição de bebidas alcóolicas, de dançar, de fazer sexo  fora do 
casamento, de participar em “jogos de azar”, de fumar e pelas restrições, feitas com 
mais ênfase às mulheres, referentes à aparência, particularmente em relação ao 
vestuário, uso de maquiagem, comprimento do cabelo e outros itens -,  mas também 
em termos de outros sinais de religiosidade, apresentando esses, geralmente, maiores 
níveis de freqüência às atividades na igreja, mais dedicação à leitura da Bíblia e mais 
intensa prática da oração do que os católicos tradicionais (não carismáticos). 
 
Essas diferenças em termos de práticas comportamentais individuais somavam-se 
àquelas existentes entre pentecostais e católicos no que se referia às celebrações, tanto 
em termos da liturgia adotada quanto aos aspectos teológicos envolvidos.  Enquanto 
podíamos encontrar nas Igrejas Pentecostais uma forte ênfase no Espírito Santo e nos 
seus dons, que seriam atribuídos aos fiéis como sinais do nível de espiritualidade 
atingido, o que resultava em celebrações coletivas cheias de emoção e 
imprevisibilidade, as missas eram marcadas pela rigidez do ritual - mesmo depois da 
introdução em algumas paróquias de instrumentos musicais e canções considerados 
pela cúpula como “populares” - no qual a racionalidade e a previsibilidade tinham 
papel fundamental. 
 
O surgimento do Movimento Carismático na Igreja Católica, de acordo com o nosso 
estudo, resultou na aparição de um novo tipo de católico, muito semelhante 
especificamente aos pentecostais,  e parecido com  os “crentes” em geral, tanto no que 
concerne às regras de comportamento adotadas na prática religiosa cotidiana, como 
em termos de celebrações e em muitos aspectos doutrinários.  É comum vê-los saindo 
de suas reuniões nas quais os dons do Espírito Santo também tem um papel 
importante - quais sejam, o de glossolalia (falar em línguas "estranhas", "espirituais"), 
o de profecia,  o de cura e outros -, portando suas Bíblias, sobriamente vestidos e 
amplamente impressionados e satisfeitos pelas experiências de catarse que as 
celebrações coletivas proporcionam. 
 
Esse processo de assemelhação do modelo carismático católico - cujo aparecimento e 
força com a qual se manifestou somente foram possíveis graças ao ambiente criado 
pelo desmonte da Igreja Popular levado a cabo pelas medidas implementadas no 
conjunto da Reação Conservadora -, ao modelo pentecostal é por nós interpretado 
como uma estratégia3 da Igreja Católica para concorrer de maneira mais vantajosa 
                                                           
2  Denominação usada tanto pelos próprios fiéis das igrejas evangélicas quanto pelos católicos  em 
relação aos que participam de igrejas protestantes 
3  Estratégia aqui não se refere à prática de adotar uma decisão institucional com uma intenção clara de 
produzir alguns objetivos desejados, mas a uma prática institucional, adotada hegemonicamente - 
porque é preciso lembrar que não há nunca um pensamento nem uma prática únicos -, pela cúpula 
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contra os pentecostais, um concorrente crescentemente ameaçador da sua posição 
hegemônica no campo religioso brasileiro (conf. GUERRA, 1993). 
 
Essa estratégia consistiu em oferecer, no âmbito da instituição, uma identidade, um 
modelo de religiosidade, ou como podemos também chamar, um produto religioso, 
com  características semelhantes às do seu principal adversário, com o objetivo de 
evitar a perda de fiéis para os concorrentes. 
 
Da observação desse processo de  assimilação entre os católicos-carismáticos e os 
pentecostais  para a percepção da utilização da mesma estratégia por outras 
organizações religiosas foi um passo pequeno.  Assim, por exemplo, ao assistir e 
analisar o conteúdo dos programas de televisão produzidos por um movimento 
evangélico denominado “Renascer”, que surgiu ainda no começo da década de 90 no 
Brasil, pudemos perceber a assemelhação entre eles e os programas e produtos não-
religiosos dirigidos ao público jovem no país.  Desde o estilo de música, abrindo 
espaço para bandas de “Heavy Metal”, “Rock Pop”, ou mesmo de “Rap”, que dirigem 
grandes celebrações em estádios, até o tipo de linguagem adotado, os modelos de 
roupa e visual em geral, vários fatores indicam o abandono do processo de construção 
de identidade religiosa em alguns movimentos evangélicos via oposição aos modelos 
dos “incrédulos”4, por outro que enfatiza os aspectos de semelhança, mesmo que 
alguns núcleos, como os dogmas doutrinários - que têm menor visibilidade no 
mercado -, permaneçam diferenciados dos outros modelos. 
 
O processo de construção da identidade católico-carismática e outras experiências 
então observadas apontavam para uma modificação fundamental que estava em 
processo na esfera religiosa no Brasil, a saber, a passagem de uma situação de 
mercado religioso monopolizado pela Igreja Católica, (ou de semi-monopólio), para 
uma outra em que essa posição hegemônica era objeto de contestação.  
 
Nesse novo momento da conjuntura religiosa brasileira, o surgimento dos neo-
pentecostais, dentre os quais se destaca a Igreja Universal do Reino de Deus, tem 
originado  inúmeros trabalhos, que tentam interpretar as relações desse novo estilo de 
ser pentecostal com o modelo tradicional, estabelecido no começo do século no país, 
ao mesmo tempo em que é focalizada a natureza  dessas propostas de religiosidade 
que têm demonstrado possuir alto grau de eficácia simbólica, traduzido em temos de 
um vertiginoso crescimento numérico, principalmente em meio às populações pobres 
do país. 
 
Como vemos nas informações acima citadas, configura-se uma nova situação em 
termos de mercado religioso na região, o que demanda a construção de uma 
abordagem diferenciada das utilizadas até o momento.  Ao nosso ver, um instrumento 
teórico que pode ajudar na explicação da conjuntura  mais geral da dinâmica da esfera 
da religião  é a idéia de mercado religioso, baseada nos modelos elaborados por Peter 
                                                                                                                                                                        
administrativa da Igreja, no sentido de dar espaço, dentro da organização, para o desenvolvimento de 
um movimento destinado a responder aos anseios de amplos setores dos fiéis, atuais  ou potenciais, a 
partir da avaliação de que  ele pode ser uma maneira eficiente de contribuição para o atingimento  de 
um dos objetivos fundamentais da organização religiosa, qual seja, o de garantir sua própria 
sobrevivência. 
4  Denominação dada pelos evangélicos aos que não são crentes evangélicos. 
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Berger e por um grupo de sociólogos americanos liderados por Rodney Stark, cujas 
premissas  utilizamos neste trabalho. 
Em relação aos possíveis aspectos inovadores do trabalho, queremos dizer que um dos 
resultados esperados de nossa pesquisa é o oferecimento de uma interpretação original 
dos dados recentes sobre a nova conjuntura religiosa nacional, além do fato de 
significar uma tentativa pioneira de aplicação dos modelos de Mercado mencionados - 
e ao mesmo tempo de modificação deles - na análise dos fatores determinantes das 
transformações  dos discursos e práticas religiosas na região nordeste do Brasil. 
 
Nesse sentido, implementamos nosso estudo no estado da Paraíba, onde fizemos uma 
comparação entre cidades com maiores e menores níveis de competição entre 
mensagens religiosas, com vistas a perceber, entre outras coisas, de que maneira essa 
variável - o grau de  concentração do mercado -  influencia nos níveis de participação 
religiosa  e no peso que a demanda exerce sobre as organizações,  provocando 
mudanças em  seus discursos e práticas religiosas.  Escolhemos esse locus pelo fato 
de considerá-lo plenamente representativo do que acontece no nordeste, além de 
possibilitar algumas facilidades operacionais devidas à proximidade do local de 
trabalho e  residência do pesquisador. 

Os contornos da situação analisada 
 
Mudanças significativas em termos de realidade social requerem o esforço dos 
cientistas para fornecerem explicações teóricas.  As condições particulares de uma 
determinada conjuntura nova demandam, dos que se dedicam à interpretação 
científica do mundo, um esforço de desvendamento, moldando os tipos de questões a 
serem levantadas e marcando indelevelmente as respostas encontradas.  Pretendemos, 
neste trabalho, satisfazer a necessidade de explicação de uma situação que indica uma 
nova configuração do campo religioso no Brasil, a partir das condições concretas 
tanto do campo intelectual dedicado ao estudo do fenômeno da religião, quanto da  
conjuntura atual em termos de macro-sistema social, que apontam, de uma certa 
maneira, o tipo de perguntas a serem colocadas, a maneira de fazê-las e as estratégias 
usadas para  procurar as respostas.  Os dados que dão os contornos de alguns aspectos 
desse momento, resultando na necessidade de fazermos esta pesquisa, são 
basicamente os seguintes: 
 

 A crise da posição hegemônica da Igreja Católica no campo religioso, que 
enfrenta por um lado, os sinais do declínio das Comunidades Eclesiais de Base e, 
por outro,  o avanço dos evangélicos 
 
Segundo alguns autores, a crise na Igreja Católica no Brasil começou depois da II 
Guerra Mundial e resultou da incapacidade da instituição em acompanhar o ritmo das 
rápidas transformações pelas quais passaria a sociedade brasileira a partir do período 
indicado, sendo os principais sinais dessa situação (1) o crescimento numérico dos 
protestantes e espíritas; (2) o declínio da assistência das massas às missas; (3) a 
diminuição do número de vocacionados; (3) a perda da influência entre as classes 
dominantes e entre os trabalhadores urbanos (conforme BRUNEAU, 1974; SOUZA 
LIMA, 1979  e MAINWARING, 1986). 
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Além desses dados a respeito do início da ameaça à situação de  monopólio religioso 
que a Igreja Católica no Brasil desfrutou durante séculos, alguns outros indicam que,  
nesses últimos 20 anos5,  as condições do campo religioso apontam para a agudização 
do processo acima mencionado, que pode ser compreendido a partir de dois  
componentes  estreitamente inter-relacionados, embora analiticamente distintos:  um 
deles, no nível interno, a constatação do insucesso  em termos de poder de 
mobilização popular do modelo da “Igreja do Pobres”; o outro, no nível externo, o 
ambiente de crescente competição que a Igreja passa a enfrentar no campo religioso 
brasileiro. 
 

 O declínio das CEBs 
 
A gradativa diminuição do poder das Comunidades Eclesiais de Base para mobilizar 
fiéis começa, de acordo com a literatura, na década de 806 e teria sido provocada por 
elementos internos da conjuntura eclesial,  como também por fatores ligados ao 
ambiente externo à Igreja.   
Dentre os localizados no ambiente macro-social, destacam-se, a nível nacional, o 
processo de “Abertura Política”, que esvazia a importância do espaço reivindicativo e 
de mobilização das comunidades, que nos tempo da “repressão” constituía-se num dos 
únicos que podiam ser usados para a articulação da resistência das classes populares, 
passando então a ser substituído pelas possibilidades legais de organização de partidos 
e sindicatos (conforme HEWITT, 1989, PRANDI & PIERUCCI, 1996:73). 
 
No nível internacional, a crise por que passa o marxismo a partir dos acontecimentos 
que culminaram com a queda do Muro de Berlim e os movimentos de contestação de 
outras experiências de socialismo real na União Soviética, e em outros pontos do 
Leste, colocariam em cheque alguns pontos fundamentais do projeto das CEBs, que 
propunham uma “caminhada” em direção da construção de uma sociedade inspirada 
nos pressupostos da proposta socialista de Marx (conf. PRANDI & PIERUCCI, 
1996:74). 
 
No nível interno, alguns autores também mencionam alguns características das CEBs 
que já traziam em si mesmas os “germes de sua destruição”.  David Lehmann (1995) 
resume a argumentação de uma determinada linha presente na literatura a respeito em 
três pontos que representavam sua auto-limitação: 
 
1 . A racionalidade da proposta das Comunidades, de acordo com a qual os fiéis eram 
chamados para uma contínua reflexão sobre a realidade social, que deveria produzir 
planos de ação concretos para sua transformação, em situações em que os indivíduos 
procuravam muitas vezes nas atividades religiosas alívio e conforto, além do caráter 
mágico-místico da  experiência com o sagrado7; 

                                                           
5 Segundo a GALLUP, a porcentagem de habitantes que se declararam católicos cai de 88.45 em 1980 
para 76.2 em 1990 (conf. CARNEIRO e SOARES, 1992); de acordo com Antoniazzi (1989), desses, 
somente  cerca de 20% assistem semanalmente à missa.  
6 Conforme PERANI (1990), PIERUCCI e PRANDI (1996); VASQUEZ (1998) entre muitos outros. 
7 Lehmann (1994), fala mesmo de uma tentativa dos movimentos de Base de mudar a identidade do 
povo católico, substituindo um imaginário povoado por santos e figuras messiânicas - vide o Pe. Cícero 
e o  Frei Damião - por uma tradição baseada em princípios universalistas, inspirada no Judaísmo antigo, 
da qual os profetas e os evangelhos são  portadores.  Ele menciona entre outras medidas de eliminação 
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2 . A intelectualização da proposta, que previa a elaboração de um discurso 
competente a respeito do mundo social, tornava as atividades religiosas nas CEBs 
momentos de exercício de relações de poder fundamentadas justamente em 
capacidades ligadas ao nível de instrução e de informações em geral8, o que 
reproduzia muitas vezes as relações de hierarquização contra as quais discursavam os 
líderes dos movimentos de base, provocando a impopularidade do modelo entre 
aqueles aos quais eles diziam haver “escolhido”9; 
 
3 . A dependência institucional das CEBs, que continuou através do tempo, o que 
significava justamente o contrário da proposta inicial, que era construir uma Igreja “de 
baixo pra cima”, ou, em outras palavras, a possibilidade de, existindo e funcionando 
independentemente, poder moldar a instituição, podendo questionar a hierarquia 
centralizadora do modelo tradicional de Igreja. 
 
Além de enfrentar resistências intra-institucionais devido ao fato de representar uma 
posição original que afirmava a oposição entre leigos e clérigos em suas críticas aos 
mecanismos de direção e mesmo da prática dos padres tradicionais, a diminuição da 
aceitação das CEBs entre as camadas populares provocou  uma reação de caráter 
organizacional no sentido de produzir estratégias de sobrevivência e de expansão no 
ambiente crescentemente competitivo em que operava a Igreja no final dos anos 
oitenta.  A Reação Conservadora, que começa a ser implementada no início da década 
de 80 no Brasil, com a substituição de alguns bispos e padres considerados 
progressistas e a imposição de censura a alguns representantes do modelo popular de 
Igreja, do qual as CEBs eram a expressão mais visível, foi determinada também pela 
visão do Vaticano segundo a qual o oferecimento de um modelo mais espiritualizado 
e menos politizado seria uma estratégia eficiente para deter a perda de fiéis, que 
buscavam nas igrejas evangélicas e em outros movimentos religiosos, a mística que 
não encontravam na Igreja Católica (conf. PRANDI & PIERUCCI, 96:73-74). 
 

 O crescimento dos evangélicos 
 
A dimensão externa da crise da posição de monopólio religioso ocupada pela Igreja 
desde os tempos da colônia é dada pela observação dos números relativos ao 
crescimento dos evangélicos em geral e dos pentecostais e neo-pentecostais 
especificamente.  De acordo com Bruneau (1982, apud CLEARY, 1992:215) já no 
começo da década de 80 os bispos brasileiros se preocupavam particularmente com o 
crescimento dos protestantes.    
 
Os dados estatísticos censitários referentes ao conjunto dos evangélicos indicam que 
entre 1960 e 1970, estes tiveram um crescimento de 77%, alcançando nos dez anos 
seguintes (de 71 a 80) um índice de 155%.  Se compararmos esses números com 
dados coletados em 1985, veremos que a proporção deles aumentou quase quatro 
vezes desde o início dos anos 60 (JOHNSTONE, apud STOLL, 1990). 
                                                                                                                                                                        
de aspectos “irracionais” a retirada das imagens dos “santos” e a eliminação de tudo que pudesse 
significar luxo e ostentação dos templos católicos construídos no período de hegemonia da Igreja 
Popular (LEHMANN, 1994:88). 
8  Lehmann (1994), entre outros,  menciona, por exemplo, a “logocracia” que predominava nas reuniões 
das CEBs. 
9 Alusão à “opção pelos pobres” que os representantes da Igreja Popular declaravam ter feito. 
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Para indicar em que medida os pentecostais e neo-pentecostais são responsáveis pelos 
números do vertiginoso crescimento experimentado pelos evangélicos nos períodos 
acima indicados, citamos aqui os dados relativos ano Estado do Rio de Janeiro, 
levantados pelo Instituto Superior de Estudos da Religião, segundo os quais, do total 
de templos registrados naquele estado nos três primeiros anos da década de noventa,  
91,27% foram de Igrejas Pentecostais (FERNANDES, 1992:18)10. 
 
Recentemente alguns autores têm falado de uma substituição dos católicos pelos 
protestantes como a fé mais praticada no país, (conforme CLEARY, 1992:44),  com 
base nos dados de que estes seriam 17% da população, enquanto os católicos 
praticantes representariam  cerca de 10 a 15% . 
 
Esse crescimento vertiginoso é explicado diferenciadamente na literatura sócio-
antropológica.  Uma das explicações aponta como  um dos facilitadores desse 
fenômeno o grau de anomia em que mergulha a sociedade brasileira a partir da década 
de 50, quando  passa de agrária para urbano-industrial.  Numa situação assim 
caracterizada, os indivíduos se converteriam pelo fato de encontrarem algum tipo de 
ordem e sentido na rigidez da proposta ética pentecostal (conf. D’EPINAY, 1967, 
apud VASQUEZ, 1998:77). 
 
Para Willems (1977), os principais apelos do pentecostalismo seriam, além da 
proposta ética com alta potencialidade de reorganização do sentido do mundo e da 
própria vida dos indivíduos nele, a sua ênfase na democracia interna em contraposição 
à forte hierarquização católica e a abordagem individual dos sujeitos, possível nas 
comunidades inicialmente pequenas das igrejas pentecostais e impossível no estilo 
católico de Igreja de  massas. 
 
Para Mariz (1994), as principais razões do crescimento vertiginoso desse grupo 
seriam três: 
• O menor grau de racionalização do sistema de crenças dos pentecostais, em 

relação ano das CEBs, o que favorece a adesão das classes populares ao modelo 
pentecostal; 

 
• O fato de que os pastores pentecostais são em sua maioria de origem pobre e sem 

formação erudita, o que facilita sua comunicação com os fiéis das camadas as 
quais se dirige essa proposta de religiosidade11; 

 
• A imediaticidade e concretude das soluções oferecidas para problemas a partir 

dos quais comumente os indivíduos procuram a religião, tais como o alcoolismo 
(que, uma vez resolvido, pode favorecer a resolução de outro tão grave quanto 
comum no país, o desemprego) e a doença. 

 
Seguindo Mariz (1994), Vasquez (1998) afirma que os fiéis afluem para as Igrejas 
Pentecostais porque encontram nelas a possibilidade de organizar estratégias 

                                                           
10 Segundo o mesmo censo realizado pelo ISER naquela região, a cada dois dias um novo templo 
evangélico é aberto ao público (FERNANDES, 1992). 
11 Relacionada com essa razão encontramos aquela apresentada por Mainwaring (1986), que menciona o 
fato de que as igrejas pentecostais não optaram pelos pobres porque já seriam igrejas de pobres. 



  

 

                                                                                                                                                                 21 
 

simbólicas de sobrevivência em uma sociedade onde os níveis de pobreza e 
insegurança fragilizam, sobretudo, os indivíduos das camadas pobres da população, 
justamente o segmento ao qual esses grupos religiosos se dirigem mais 
especificamente. 
 
Comparando as opções de religiosidade oferecidas pelo catolicismo progressista, que 
enfatiza mais as ações coletivas do que a vida privada dos indivíduos, com aquelas 
fornecidas pelas denominações protestantes históricas, que também centralizam a 
noção de indivíduo mas de uma maneira mais racionalizada, e com as oferecidas pelo 
pentecostalismo, Mariz (1994) afirma que as estratégias para lidar com a pobreza 
propostas pelos últimos são mais apropriadas do que aquelas outras, devido à 
amplitude à qual se dirige a ação prevista no modelo pentecostal - o espaço micro-
social, o indivíduo, a família, pontos de ação nos quais os efeitos de transformação 
podem ser mais facilmente visualizados do que as transformações estruturais 
propostas no modelo da Igreja Popular.   Isso  pode contribuir para explicar os mais 
altos níveis de crescimento dos pentecostais em relação à Igreja Católica, como 
também em relação aos das denominações evangélicas históricas12. 
 
Na visão de Burdick (1993), enquanto o modelo das CEBs reforçava a associação 
entre a Igreja Católica e os segmentos mais estáveis das classes trabalhadoras, os de 
maior nível de instrução e melhor localizados,  a proposta dos Pentecostais tenderia a 
contemplar um maior espectro de componentes dessas classes.  Em relação ao grupo 
específico das mulheres, ele considera também como fator que contribui para o 
crescimento dos pentecostais e declínio do “modelo popular”,  o fato de que o 
ambiente dos primeiros era mais favorável para a abordagem e solução dos problemas 
familiares das mulheres do que aquele existente nas CEBs.  A capacidade dos 
pentecostais de criar estruturas de inversão do preconceito racial contra o negro 
existente na sociedade, e o fracasso das “comunidades” em conseguir construir um 
contra - discurso ao racismo também pode, ainda  segundo o autor acima mencionado, 
explicar os padrões de crescimento dos dois grupos citados. 
 
Para Burdick (1993), o principal problema da Teologia da Libertação - que tinha 
como lugar privilegiado de discussão e aplicação as atividades das CEBs, e que 
ajudaria a explicar porque não somente os pentecostais mais também os “terreiros de 
umbanda” conseguiam manter seus seguidores e até crescer, enquanto o modelos da 
Igreja Popular se desgastava -, era sua ênfase na continuidade entre “esse mundo” e o 
“outro mundo”, entre a identidade secular e a religiosa.    
 
O mesmo autor ainda argumenta que quando o povo carregava identidades negativas 
em termos de gênero, classe, idade ou status em geral, para o âmbito da religião, não 
encontrava na Igreja Católica o alívio que procurava, abrindo-se, a partir daí, chances 
para as outras propostas se apresentarem de maneira atrativa. Os grupos evangélicos 
em geral, e,  especificamente, os pentecostais e a própria umbanda, pelo contrário,  
trabalham com uma quebra profunda entre este mundo e o outro, provendo para os  
fiéis objetos persecutórios - o diabo, “maus” espíritos - que logo são encarados como 
as fontes dos sofrimentos, dos problemas de todas as naturezas, que atingem tanto o 
sujeito, quanto sua família e até a comunidade, retirando dos indivíduos as cargas da 

                                                           
12 Consideramos aqui históricas, principalmente, os  Batistas e  os Presbiterianos. 
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responsabilidade e da culpa. 
 A diminuição do peso da tradição na escolha individual da religião, associada 

ao fenômeno da "desinstitucionalização" da atividade religiosa: a crescente 
visibilização social da tendência dos indivíduos de cruzar sistemas religiosos 
entre si e estes com outros campos, como o da arte e da ciência, na construção 
de alternativas místicas 

 
Os dados referentes às características da afiliação religiosa no Brasil têm demonstrado 
um padrão no qual a tradição religiosa vai pouco a pouco perdendo seu poder 
determinador da opção religiosa dos indivíduos.   Burdick (1993) fala da 
impossibilidade de aplicar o modelo tradicional de análise do fenômeno no país, 
apresentando alguns exemplos de pessoas que permanecem, durante as duas primeiras 
décadas de vida, fiéis à religião em que nasceram - que é hegemonicamente, pelo 
menos em termos nominais, o catolicismo - e depois assumem diversas propostas de 
religiosidade, passando por igrejas evangélicas, centros espíritas, terreiros de 
umbanda e até chegando, às vezes, à irreligiosidade. 
 
Os tempos em que os “bodes”13 eram maltratados pelos católicos, sendo objeto de 
perseguição religiosa que se manifestava desde a discriminação nas escolas onde a 
orientação religiosa católica era predominante até à proibição de venda de leite para 
crianças dos “novos crentes”, com o objetivo de provocar a saída deles das cidades, 
nas quais as figuras públicas principais eram o prefeito, o delegado e o padre, foram 
substituídos por tempos em que podem ser encontradas algumas iniciativas 
ecumênicas, como a celebração de casamentos e cultos das quais participam padres e 
pastores14. 
 
O catolicismo tem apresentado, geralmente, um padrão de flexibilidade e uma relativa 
abertura em relação à duplicidade de participação religiosa, desde que não se coloque 
em questão a ruptura com a identidade católica.  Sempre foi comum encontrar  
indivíduos que se declaram católicos e ao mesmo tempo freqüentam outros lugares de 
culto e mesmo professam crenças de outros modelos de religiosidades igualmente não 
exclusivistas, tais como o espiritismo e a própria umbanda.   Quando acontecem, os 
problemas ligados à duplicidade de participação religiosa, eles são devidos ao 
exclusivismo presente  nas denominações evangélicas. 
 
Assim, cada vez mais acentuadamente, se afirma na sociedade brasileira a idéia da 
escolha livre que o indivíduo pode fazer diante das várias possibilidades em termos de 
religião.  Essa liberdade de optar frente às diversas propostas de religiosidade têm 
modificado radicalmente o significado dos processos de conversão, que são cada vez 
menos momentos dramáticos de ruptura e redefinição da biografia individual, 
perdendo, por conseguinte sua força significativa (conf. PRANDI & PIERUCCI,  
1996:260). 
 
Essa mudança em direção de uma maior liberdade de escolha relaciona-se com os 
                                                           
13 Denominação dada então por padres e fiéis católicos aos que se convertiam às igrejas evangélicas. 
14 Conforme testemunho de H.I.C., que viveu na área de Pilar e Pirpirituba, cidades da Paraíba, nas 
quais Frei Damião incitava em pregações públicas à adoção de medidas contra os que aderiam às igrejas 
protestantes e também  a tese de Dr. Zaqueu Moreira, intitulada Perseguidos porém não 
desamparados (1998). 
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altos níveis de diversidade religiosa que podemos encontrar atualmente no país, tanto 
internamente ao catolicismo, e ao grupo dos evangélicos, bem como em termos de 
oferta de outras possibilidades de devoção, desde as de origem afro-brasileiras, o 
espiritismo, até um grande número de religiões e seitas orientais.  Essa variedade se 
expande em muitas direções e a tendência agora é de uma crescente desconcentração 
do campo, ainda que em alguns momentos tendências localizadas de concentração 
possam acontecer.  Nesse ambiente, os sujeitos culturais e sociais podem escolher de 
maneira aberta entre modelos exclusivos, antagônicos, semelhantes, relacionados 
proximamente ou não. 
 
No caso em que o indivíduo nasce católico, ele pode ser aquele fiel tradicional, 
somente de batismo, crisma, missa de sétimo dia e de “semana santa”, ou ainda um 
seguidor da Teologia da Libertação, mais preocupado com as injustiças sociais, 
praticando uma religiosidade em muitos aspectos semelhante à militância política; ou 
ainda um católico carismático, impressionado com os “dons” do Espirito Santo e 
contando com a possibilidade de milagres que curem a alma e o corpo, e, as vezes os 
problemas cruciais do bolso.  Como vemos, é possível, mesmo ao considerar somente 
o âmbito do catolicismo, que o indivíduo abrace concepções diversas e até mesmo 
contrárias entre si, mas que são integradas em combinações no sentido de equacionar 
problemas concernentes ao significado da vida e à orientação da conduta dos atores. 
 
No grupo dos evangélicos, tradicionalmente exclusivistas, as derivações das igrejas 
históricas e das pentecostais tradicionais é inumerável.  Só para considerar os 
pentecostais, o surgimento de muitos movimentos chamados de neo-pentecostais, com 
sua ênfase na possibilidade de alcançar as delícias do dinheiro e do consumo pela 
aceitação da “graça divina”, pode demonstrar o contraste entre essas propostas em 
relação às das igrejas mais tradicionais e já octogenárias, “Assembléia de Deus” e 
“Congregação Crista do Brasil” (conf. MARIANO, 1996).  Essas novas propostas têm 
dificultado uma clara identificação com tradicionais significados de ser “crente”, já 
que apresentam em muitos casos uma forte negação dos modelos originais de 
protestantismo na região.    
 
De acordo com o exposto em relação aos dois principais pólos no campo religioso 
brasileiro, de um lado os católicos e do outro os evangélicos, se quisermos localizar os 
indivíduos precisamente em termos de comportamento religioso teremos que fazer 
uma série de especificações, o que pode também significar uma maneira “antiga” de 
análise,  já que se considera dessa maneira a importância de identificar o 
compromisso ou lealdade das pessoas com sistemas fechados de sentido e não a partir 
de combinações que são feitas livremente, utilizando variadas visões do mundo e 
também de propostas de religiosidade. 
 
Outra característica da recente conjuntura da religião no Brasil, ligada ao fato do 
crescimento do espaço individual da escolha religiosa, é o fenômeno da 
desinstitucionalização.  O deslocamento da religião para o espaço do indivíduo, por 
sua vez, parece estar ligado à transição de uma situação de hegemonia religiosa 
desfrutada pela Igreja Católica para um campo religioso onde imperam a lógica e a 
sintaxe do mercado dos bens simbólicos. 
 
As conseqüências institucionais dessa nova conjuntura serão focalizadas 
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posteriormente.  Agora nos interessa discutir a respeito do que acontece no nível dos 
sujeitos, no campo dos fiéis.  À primeira vista a tendência que se observa, - não quer 
dizer que essa seja uma coisa realmente “nova”, mas cuja visibilidade social aumenta 
acentuadamente -, é a de cruzar vários sistemas religiosos entre si e destes com outros 
campos, tais como o da arte, o da ciência, e outras alternativas místicas.  Cada sujeito 
operaria como autor de recortes próprios, através dos quais, como competentes 
bricolleurs em tempos de polissemia subjetiva da experiência religiosa, poderiam 
criar e recriar a sua própria lógica da fé, seus imaginários subjetivos de crenças e 
códigos particulares de ética (conf. BRANDÃO, 1994).  Pode-se passar, assim, da 
religião à astrologia, desta à psicanálise, passando pela homeopatia e pela ecologia 
militante.  Luis Eduardo Soares (1989) caracteriza esse tipo de religioso que parece 
sinalizar uma tendência no Brasil contemporâneo: 

O religioso alternativo brasileiro é também um andarilho.  Faz parte de 
sua agenda um deslocamento permanente entre formas de trabalhar a 
espiritualidade, em nome de uma busca sempre renovada de experiência 
mística.  Nada mais coerente, portanto, do que a inconstância e a 
volubilidade.  A devoção a crenças e a rituais se dá, geralmente, sob o 
signo da experimentação.  Itinerário indefinido, montado na travessia, o 
errante da nova era caminha solitário, raramente se une a procissões e, 
mais raramente ainda, identifica sua viagem a uma cruzada.  Em certo 
sentido, deseja o repouso de uma adesão definitiva, de vínculos estáveis.  
Mas tende a reconhecer, na própria busca, a essência de sua utopia e a 
natureza de sua devoção.  O pêndulo da religiosidade grosseiramente 
homogeneizada sob o rótulo precário de ‘alternativa’, oscila entre 
movimento e repouso; solidão e comunhão; experiência fragmentária e 
idealização da unidade e do pertencimento. (SOARES, 1989:137)15 
 

Esse novo padrão de atitude em relação à escolha da religião contradiz a lógica da 
maioria dos sistemas tradicionais de produção de sentido via religiosidade, segundo a 
qual a religião deve ser única e exclusiva ao longo do tempo da biografia do 
indivíduo16, que deveria, no âmbito de um esquema único de verdades, de valores e 
virtudes, buscar as modificações constantes em direção do aperfeiçoamento. 
 
Essa prática de selecionar elementos de vários sistemas de produção de sentido, cuja 
importância na atual conjuntura estamos aqui enfatizando, parece também ligar-se à 
adoção, na esfera da religião, de uma atitude de consumo especializado, já presente 
em outros campos da vida social, como veremos posteriormente na parte deste 
trabalho  em que apresentamos a Teoria do Mercado Religioso. 
 

 Acirramento da concorrência  entre organizações religiosas, - notadamente 
entre católicos e os neo-pentecostais e deste últimos com os evangélicos 

                                                           
15 Na mesma linha, Campos (1997) afirma: "É ponto pacífico que a religiosidade institucionalizada 
sofre hoje um tremendo esvaziamento.  Cada vez mais multidões se afastam das instituições que, até há 
pouco tempo, gerenciavam a distribuição dos bens religiosos.  Todavia, renascem por todos os lados, 
novas formas de apropriação do sagrado, visíveis ou invisíveis, com pretensões de ofertarem 
experiências religiosas ou semi-religiosas, fora dos receituários institucionalizados e tradicionais". 
16 Mesmo aquelas em que é possível observar uma maior abertura para combinações sincréticas, como o 
próprio catolicismo, ou a Umbanda e o Candomblé,  prescrevem que deve ser mantida a linha da 
identidade religiosa original. 
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tradicionais - e destas com outros sistemas produtores de sentido ou 
possibilidades explicativas do mundo e do sentido das coisas 

Como resultado da diminuição do peso da tradição sobre a escolha religiosa 
individual assistimos a um processo de transformação da arena da religião no Brasil 
num mercado  religioso, no qual a liberdade de opção, possibilitada pela quebra da 
regulação cultural que apontava o catolicismo como única alternativa, produz uma 
crescentemente acirrada competição das diversas propostas de religiosidade pela 
preferência dos fiéis. 
 
Além do enfrentamento das diversas religiosidades entre si, é possível também 
observar a formação de pontos de concorrência entre a religião em geral e outros 
sistemas produtores de sentido ou possibilidades explicativas do mundo e do cosmos.  
Nesse aspecto, a ciência, o humanismo e várias formas místicas não-religiosas como, 
por exemplo, o movimento ecológico, representam alguns dos competidores a serem 
considerados. 
 
Dentre estas alternativas destacamos aquelas que parecem  se constituir nos mais 
significativos produtos oferecidos no mercado para uma demanda sempre crescente 
por mecanismos de consolação, num momento que é marcado pelos dados da 
insegurança e do risco, e  pela questão da falência de algumas propostas utópicas 
pelas quais os indivíduos anteriormente realizavam sua necessidade de  dar sentido a 
vida e ao mundo, a saber, as tecnologias de “auto-ajuda” e o esoterismo em suas mais 
variadas formas. 
 
A religião tem sobrevivido através dos tempos justamente pelo fato de oferecer meios 
pelos quais os indivíduos podem encontrar um certo tipo de terreno “sólido” em que 
pisar, fornecendo, mesmo que de maneira precária como alguns poderão argumentar, 
uma base de sustentação e respostas para uma série de questões  que perturbam os 
seres humanos, produzindo o que pode se chamar de apaziguamento da estranheza do 
mundo e do absurdo da vida.  O sucesso e a importância das diversas propostas de 
técnicas de auto-ajuda, que oferecem em grande medida a estabilidade e “arrumação” 
do mundo que a religião normalmente apresenta como promessas para os fiéis, é 
atestado pelo crescente número de livros publicados nessa linha, que ocupam um 
espaço considerável das prateleiras das principais livrarias do país. 
 
Ainda como opções em termos de atendimento da demanda por sentido e solução de 
problemas pela via mística, os inúmeros movimentos esotéricos se espalham pelo 
país, oferecendo produtos concorrentes daqueles oferecidos pelas religiões 
tradicionais, desde os de resultado mais imediatos como os propostos pelo “Cogumelo 
do Sol”17 até os que apresentam sistemas mais elaborados como   “A Chama 
Violeta”18.  Mesmo que  a maioria desses não apresente critérios de exclusividade, o 
que poderia parecer um atenuante em termos de competitividade, o deslocamento de 
energia que provocam - em termos de dedicação do tempo e de recursos financeiros - 
indica, na prática, a formação de uma concorrência de peso em relação às alternativas  
dos diversos sistemas religiosos mais estabelecidos. 
                                                           
17 Atribui-se ao  ‘cogumelo’ propriedades medicinais que, associadas com meditação e a prática de 
algumas ‘orações’ podem ajudar na cura de doentes com prognósticos sombrios. 
18 A ‘Chama Violeta’ combina aspectos da utilização das cores como fonte de energia e poder com 
algumas receitas de auto-aperfeicoamento. 
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No que concerne ao âmbito interno da esfera da religião, a agudização da concorrência 
entre católicos e neo-pentecostais talvez  seja o fato novo mais importante em termos de 
intensificação da abertura do mercado religioso nacional, processo que tem início nos 
anos 50 e se aprofunda a partir da década de 80, no Brasil.  Depois de séculos ocupando 
uma posição de semi-monopólio religioso, a Igreja Católica encontra-se ameaçada pelos 
avanços dos evangélicos em geral e dos pentecostais, particularmente. 
 
A significância do crescimento alcançado por esses grupos na região tem sido 
reconhecido tanto por cientistas sociais quanto pela própria Igreja Católica.  Por 
exemplo, de acordo com David Stoll (1990), que tem estudado o fenômeno ao nível 
de América Latina, o Brasil, entre outros países da área citada, deverá ser 
predominantemente protestante no início do século XXI.  Observando os números 
desse ‘avançada’ evangélica, a  maioria dos pesquisadores concorda que o 
crescimento observado tem ocorrido preponderantemente entre pentecostais e neo-
pentecostais19. 
 
Marcom Jr. (1990:56) afirma que “o protestantismo evangélico substituiu certamente 
o catolicismo romano como a mais amplamente fé praticada no Brasil”.  Segundo o 
mesmo autor, pela primeira vez pode-se ter uma livre competição na qual os 
protestantes estão quebrando o monopólio religioso da Igreja Católica, "oferecendo 
não somente um produto competitivo, mas muitos" (MARCOM Jr., 1990:56). 
No âmbito da Igreja Católica, alguns líderes têm chamado a atenção para o fato da 
crescente perda de fiéis para as Igrejas Evangélicas.  Na primeira parte do documento 
“Nova Evangelização”, lançado pelo Papa João Paulo II e objeto de discussão na 36ª 
Assembléia Geral da CNBB em abril de 1998 encontramos: “No Brasil, havendo um 
grande número de católicos, muitos deles ligados por laços frouxos a comunidade 
eclesial, é natural que não poucos tenham mudado de religião”. 
 
O estabelecimento gradual de uma situação de livre competição no mercado religioso 
do Brasil tem colocado às vistas alguns fatores que podem limitar o desempenho da 
Igreja Católica no enfrentamento dos seus principais concorrentes, os neo-
pentecostais.  Um primeiro fator que restringe a performance dos católicos no 
mercado é a escassez de recursos humanos, principalmente em termos de número de 
padres, que está longe de satisfazer as necessidades de uma população com altos 
níveis de crescimento.  Não somente faltam vocacionados, como o estilo de formação 
e treinamento dificulta a resolução do problema pelo fato de prever um longo período 
de formação e restrições consideradas socialmente altamente rigorosas20. 
 
Em contraposição, os pastores pentecostais recebem uma formação rápida, em cursos 
de curta duração,  que acontecem simultaneamente com o início do exercício das suas 
atividades como líderes oficiais das congregações, além de se diferenciarem numa 

                                                           
19 Por exemplo, Cleary (1992); Prandi e Souza (1996). 
20 Com o fechamento dos seminários que preparavam os padres da Igreja Popular no início da década de 
1980, nos quais o período de formação incluía  como parte fundamental as experiências no trabalho com 
comunidades, predomina o modelo que prevê  seis anos de educação em nível superior e a aquisição de 
uma cultura especial como  requisitos básicos aos candidatos ao ministério católico, numa sociedade 
onde a alfabetização está longe de ser universal e o celibato não é bem aceito. 
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variável de muita importância: o fato de poderem constituir família. 
Outro fator limitante do enfrentamento da concorrência dos pentecostais pela Igreja  
Católica é a inflexibilidade de sua estrutura, que impede a tomada ágil de decisões em 
momentos estratégicos para marcar posição no mercado religioso.  Por exemplo, no 
que se refere ao aspecto espacial da competição, enquanto a cúpula católica está 
preocupada em situar precisamente as fronteiras de cada paróquia, ficando as decisões 
a respeito dos padres que “terão” que atender a áreas maiores ou menores 
determinadas tanto pela situação de escassez enfrentada em termos de vocacionados 
quanto pelos trâmites organizacionais, freqüentemente centralizados e burocratizados, 
os pentecostais podem decidir livremente, no nível local, a respeito da abertura de 
novas congregações e da localização de lideranças, o que pode ajudar a atingir mais 
rapidamente novos segmentos de mercado. 
 
Reações diferenciadas ao avanço dos pentecostais acontecem dentro do espaço 
eclesial católico.  Por um lado, os setores progressistas criticam os pentecostais, 
argumentando que sua centralização nos aspectos da relação individual com Deus tem 
produzido um comportamento político ou uma visão de mundo que podem facilmente 
ser usados para legitimar regimes políticos antidemocráticos e ordens sociais injustas.  
Os conservadores, por outro lado, acusam os defensores da Teologia da Libertação e 
das CEBs, de serem os responsáveis, pelo fato de terem diminuído tão 
acentuadamente o papel dos aspectos sacramentais e devocionais na sua proposta de 
religiosidade,  pela evasão de fiéis católicos em direção das Igrejas Pentecostais.   
Ainda uma outra reação organizacional tem sido a imitação dos métodos e de alguns 
aspectos da proposta de religiosidade dos pentecostais, como veremos na seção 
seguinte. 
 
O sucesso dos pentecostais no mercado tem significado, não somente para os 
católicos, os sinais de uma transformação do campo religioso em um ambiente de 
maior competição.  As igrejas evangélicas mais tradicionais, tais como os Batistas, os 
Presbiterianos, os Congregacionais e mesmo as pentecostais tradicionais como a 
Assembléia de Deus  e a Congregação Cristã do Brasil, têm sofrido as conseqüências 
do agressivo esquema de proselitismo da Igreja Universal do Reino de Deus e outras 
do gênero.  Embora reconhecendo que, de certa maneira, essas propostas de 
religiosidade possam ser incluídas no campo das evangélicas, o que poderia fortalecer 
o enfrentamento do “inimigo”, -  se pensarmos na situação tri-polar anterior, na qual 
os “crentes”, como um bloco, lutariam juntos contra a Igreja Católica e as Afro-
brasileiras -, as Igrejas Protestantes históricas não têm hesitado em denunciar  os neo-
pentecostais como “empresários da religião” e “exploradores da boa fé” das camadas 
populares21. 
 

 O aumento da racionalização das atividades das organizações religiosas e a 
crescente importância do uso de estratégias de marketing, incluindo a ênfase 
na utilização dos meios eletrônicos de comunicação de massas 

 
A intensificação da abertura do mercado religioso  -  ou seja, a recente transformação 
da situação da esfera religiosa no Brasil provocada pelo abalo na sua estruturação 

                                                           
21 Posteriormente veremos de que maneira essa concorrência tem produzido algumas transformações no 
âmbito de algumas dessas igrejas protestantes históricas. 
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anterior, na qual a Igreja Católica exercia  o monopólio -, teve  conseqüências tanto 
em termos organizacionais quanto no que se refere às características das práticas e 
discursos religiosos na região. 
 
Podemos falar, por exemplo, numa tendência à acentuação do caráter organizacional 
das igrejas, que se reflete no aumento dos níveis de racionalização das atividades 
necessárias à sobrevivência e expansão das instituições religiosas nesse ambiente 
onde  os níveis de competição são cada vez maiores. 
 
Os sinais desse processo de racionalização podem ser observados em todos os pontos 
do campo religioso.  Especificamente entre os evangélicos, assistimos a modificações 
que vão desde aquelas relacionadas com a formação dos pastores - com adoção de 
currículos que incluem mais disciplinas ligadas ao gerenciamento eclesiástico22 e de 
outras que preparam mais “tecnicamente” os estudantes de Teologia para o exercício 
do pastorado, de acordo com as especificações desejadas pelo mercado -, passando 
pela sofisticação dos organogramas denominacionais nos quais se destacam os órgãos 
de planejamento e controle, até o aumento do investimento em atividades de 
marketing. 
 
Em termos de incremento das atividades relacionadas com a propaganda e com a 
construção de uma imagem para o mercado, temos observado no Brasil  uma 
acentuada preocupação  de algumas das principais organizações religiosas em 
concorrência no mercado com investimentos na área de programas de televisão23.   A 
Igreja Católica e a Igreja Universal do Reino de Deus, que tinham programas 
transmitidos por canais de televisão privados resolveram recentemente comprar seus 
próprios canais de TV.  Análises posteriores das programações dos dois canais, além 
do tipo de recepção do que é veiculado por eles pelos segmentos aos quais se dirigem, 
poderão revelar de que maneira essas estratégias se relacionam com as transformações 
na definição dos produtos religiosos colocados no mercado.  Em termos genéricos, 
uma diferença básica entre as duas inserções no campo das comunicações é que a 
IURD tem investido numa proposta aberta de programação, incluindo programas 
religiosos e não religiosos, enquanto a Igreja Católica tem optado por uma 
programação mais fechada em torno da proposta básica de veiculação de programas 
exclusivamente religiosos. 
 

 Como conseqüência do acirramento da competição pelos mesmos segmentos 
de mercado, observa-se uma tendência à assemelhação entre modelos de 
religiosidade 

 
Em economias seculares, uma das práticas comuns em termos de estratégia de 
mercado é a imitação de aspectos do(s) produto(s) de sucesso ou das suas estratégias 
de marketing.  Em termos de religião, podemos localizar algumas práticas 
semelhantes no campo religioso do Brasil, das quais apresentamos como exemplares o 
caso do Movimento Gospel e o do Movimento Carismático Católico. 
 
                                                           
22 O surgimento da revista “Administração Eclesiástica” entre os Batistas é um exemplo dessa 
tendência. 
23 Ao mesmo tempo em que o consumo de aparelhos de TV pelas classes C e D aumenta, conforme 
Folha de São Paulo, 12 de abril de 1998. 
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O processo de construção da identidade religiosa dos protestantes no Brasil, devido às 
condições históricas em que as diferentes mensagens que se incluem nesse campo, 
também chamadas de “evangélicas”, entraram no país - na condição de religiões 
dominadas -, baseou-se, tradicionalmente, na oposição em relação ao modelo do 
catolicismo. 
 
Além da diferenciação no nível doutrinário, o que definia o projeto ético dos “crentes” 
era um conjunto de regras de comportamento opostas àquelas adotadas pela Igreja 
Católica, seu principal oponente no campo simbólico-religioso local.  Assim, a frase 
que resumia satisfatoriamente a forma de construção da identidade protestante em 
períodos anteriores ao atual anunciava: “o crente é diferente”. 
 
O Movimento Gospel, uma proposta de religiosidade veiculada pela Igreja Renascer 
(ou "Espaço Renascer"), que se auto-classifica como evangélica, do grupo das que 
enfatizam a Teologia da Prosperidade, segundo a qual a riqueza e sucesso nos 
negócios são o começo nesta vida da felicidade a ser vivida no paraíso depois da 
morte, pode ser o indicativo de que há mudanças significativas na forma pela qual se 
constrói a identidade religiosa de,  pelo menos, um certo setor do grupo dos 
protestantes.  
 
Basicamente o que se observa nessa proposta é a abolição de alguns aspectos da 
oposição de evangélicos e não evangélicos,  em termos de vestuário, linguajar e 
principalmente de tipo de gosto musical.  A musica “gospel”, um dos “carros-chefes” 
da estratégia da Renascer para ganhar fiéis, coloca dentro da igreja um estilo que em 
outros tempos era considerado “diabólico”, sendo uma marca identificatória dos que 
ainda não tinham sido atingidos pela mensagem da “salvação”: o Rock. 
 
Os programas de TV produzidos pela Renascer  combinam uma mensagem que 
enfatiza a solução de problemas como desemprego, solidão, amor e saúde, com a 
exibição de vídeo-clips que usam uma estética/linguagem visual idêntica aos 
seculares, e nos quais podem-se ouvir desde Rock baladas até exemplares de Heavy 
Metal evangélico.     Além da música “mundana”, os apresentadores dos programas e 
entrevistadores desse grupo evangélico utilizam também o mesmo vestuário de 
artistas seculares e adotam muitos aspectos da linguagem da área.  Outra estratégia 
semelhante àquelas utilizadas no campo do show business é a organização de mega-
shows, nos quais participam numerosas bandas de Rock evangélico, em imensas 
concentrações em estádios: vale tudo na disputa pela preferência dos consumidores 
jovens.  Essa proposta de religiosidade é um exemplo de utilização de uma 
embalagem anteriormente condenada, com o objetivo de atrair um segmento 
específico do mercado que se negava a freqüentar igrejas protestantes tradicionais. 
 
Nesse caso uma organização religiosa passa a utilizar um elemento que , embora não 
possa ser, a rigor, associado a nenhuma outra religião, tinha seu consumo  
considerado como característica do perfil dos não-evangélicos - dos católicos, ou 
espíritas, umbandistas, entre outros -  o que impedia  de qualquer forma a conquista de 
fiéis de um significativo segmento do mercado. 
 
Numa conjuntura em que a esfera da religião se estrutura de forma mercadológica, a 
Igreja Católica, além de continuar com sua atitude permissiva em relação ao 
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sincretismo religioso com  o espiritismo e  as religiões afro-brasileiras já presente na 
ordem simbólico-religiosa anterior, está  oferecendo, com o surgimento do 
Movimento Carismático, uma proposta de religiosidade que tem características 
similares às presentes naquela do seu maior concorrente no mercado, os pentecostais.  
Para nós, com o espaço dado ao modelo católico - carismático dentro da Igreja, a 
organização está abrindo espaço para uma forma de religiosidade católica que oferece 
o que os fiéis podem estar procurando (e muitas vezes encontrando) nas Igrejas 
Pentecostais.   
 
Outras ocorrências que apontam para o processo de assemelhação entre modelos de 
religiosidade e de organização da atividade religiosa no Brasil poderiam aqui ser 
citadas.  Voltaremos a esse tema posteriormente.  Por enquanto, vale citar como 
exemplo, o caso da própria Igreja Universal do Reino de Deus, onde encontramos 
elementos que representam apropriações de alguns aspectos da religiosidade afro-
brasileira, um dos seus maiores competidores no segmento de mercado ao qual o 
produto da Igreja Universal se dirige.   
 
Embora servindo em rituais para a resolução de problemas vários e para a expulsão de 
“demônios” ou entidades ligadas a Umbanda e Candomblé, a utilização  de materiais 
como sal grosso e  arruda nas IURDs substituem os instrumentos que a tradição cristã 
em geral, e a protestante especificamente, prevê,  em caso nos quais os líderes 
religiosos precisam enfrentar situações de exorcismo ou quando querem produzir 
resultados como o livramento de doenças e de outras dificuldades.   
 
Ao nosso ver o uso dos elementos citados é motivado pelo seu apelo popular, assim 
como também a adoção de uma certa liberalidade em termos de regras de 
comportamento propostas para os membros da IURD - também pelo fato de que sua  
estratégia se refere a uma estrutura de igreja de massas.  Esta última marca podendo, 
inclusive, assemelhar seu modelo de religiosidade com o da Igreja Católica.  Assim, a 
Universal oferece uma alternativa altamente competitiva na medida em que sua 
proposta de religião permite, por um  lado, uma identidade religiosa que proporciona 
os benefícios de prover para os fiéis objetos persecutórios, que oferecem justificativas 
simbolicamente eficazes e de alta funcionalidade nas situações de sofrimento e 
privação  às quais estão submetidas as populações-alvos desse proposta religiosa, e, 
por outro,  a comodidade de uma vigilância do comportamento dos membros menos 
rigorosa do que a que se encontra normalmente nas igrejas protestantes em geral e 
mais especificamente nas pentecostais.  
 
A assemelhação acontece também em termos de métodos utilizados para a conquista 
de fiéis no mercado.  Citamos aqui, rapidamente, a título de ilustração da tendência 
acima mencionada, as palavras de Dom Claudio Hummes, arcebispo nomeado de São 
Paulo, em entrevista concedida no mês de abril de 1998 à Radio Gaúcha, de Porto 
Alegre (conf. SOUZA, 1998), na qual defendeu a imitação de uma das estratégias das 
Igrejas Pentecostais para conquistar mais fiéis: “A Igreja Católica tem que sair de suas 
comunidades com grupos de missionários e ir em busca dos católicos afastados.  É 
assim que os crentes fazem”. 
 
Entre os evangélicos podemos também localizar outros exemplos de reprodução de 
características dos produtos religiosos concorrentes ou mesmo de estratégias 
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mercadológicas para a conquista de segmentos do mercado.  Um dos fenômenos que 
pode ser encontrado tanto entre Batistas, quanto entre Presbiterianos e mesmo entre 
Católicos, tendo se disseminado rapidamente de uma proposta religiosa para outra é o 
movimento de “Encontro de Casais”, que combina a preocupação de “defender” a 
instituição da família com a possibilidade de conseguir, pela via do estabelecimento 
de redes sociais de dependência e comprometimento, a integração e participação de 
novos membros. 
 
Especificamente entre os evangélicos, o fenômeno do “Louvorzão”, celebrações 
específicas para jovens nas quais a principal atração é a música, quase sempre tocada 
por conjuntos que utilizam Baixo, Guitarra e Bateria, entre outros elementos 
associados com música para a faixa etária mencionada, tem se espalhado em todo o 
país.  Tanto os Pentecostais, quanto os Batistas, Presbiterianos e Assembleístas e 
outros copiam a fórmula e competem entre si em elementos tais como a performance 
dos instrumentistas e cantores, a qualidade do equipamento sonoro, o tipo de material 
auxiliar utilizado (desde retroprojetor até telão), em níveis  de “espiritualidade” 
atribuídos aos líderes e dirigentes, entre outros. 
 
Todos esses dados apresentados em referência à situação da religião no Brasil 
apontam para as transformações decorrentes da introdução de uma lógica 
mercadológica no campo religioso.  Para um entendimento adequado das 
conseqüências da estruturação do campo religioso nesses termos, decidimos fazer uma 
abordagem da dinâmica da esfera da religião em termos do Paradigma do Mercado 
Religioso, que desenvolveremos posteriormente, mas cujas linhas gerais apresentamos 
aqui. 

A idéia de mercado e a esfera da religião 
 
Em 1922, Lukács escreveu no seu famoso “História e Consciência de Classe” sobre a 
constatação de que a lei da produção capitalista, a fragmentação do sujeito e do 
objeto, estava se estendendo para cobrir todas as manifestações da vida em sociedade 
(LUKÁCS, 1971).  Essa idéia parece se concretizar também no que se refere à esfera 
da religião, na medida em que, como mostrado acima, a força determinativa da 
tradição diminui e se instaura uma situação na qual os indivíduos se encontram cada 
vez mais livres para, inclusive em termos de escolha religiosa, negociar com os 
padrões e modelos culturais que lhe são propostos, numa sociedade caracterizada pela 
velocidade com que as informações circulam, colocando as diversas instâncias sócio-
político-culturais em contato crescentemente  mais intenso.    
 
O declínio da força da tradição sobre os indivíduos das sociedades foi, inclusive, uma 
constatação e ao mesmo tempo uma bandeira dos representantes do que ficou 
convencionado chamar de projeto da modernidade.  O próprio Marx, por exemplo 
apresenta a idéia de mercado como uma característica dos tempos modernos, somente 
possível num momento da história da humanidade em que os níveis da abstração 
existentes na vida social e outras características relativas  a uma organização da 
sociedade na qual os laços de comunidade, de pessoalidade, de informalidade iam 
sendo substituídos e  se estabelecia progressivamente um processo de produção 
massivo, impessoal  e de larga escala, no qual os indivíduos atuariam sob regras 
determinadas cada vez mais pela racionalidade econômica e cada vez menos pela 
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tradição. 
 

Nesse novo modelo, a diminuição do peso da tradição é observada pelas mudanças 
tanto no que se refere ao nível da produção quanto ao do próprio consumo, na medida 
em que os laços decorrentes das relações pessoais são quebrados e os produtos não 
são produzidos para nenhuma pessoa especificamente, mas para serem oferecidos no 
mercado, num modelo no qual, a rigor, nem o produtor nem o consumidor tem um 
nome, e são mapeados socialmente apenas em termos de poder aquisitivo.   
 
No que se refere à religião, a introdução da lógica de mercado associa-se com os 
processos de secularização, tendência social observada em conjunção com  a gradual 
disseminação do projeto europeu da  modernidade no mundo ocidental.  Em termos 
gerais, esse fenômeno apontava para a perda gradativa da importância da religião na 
determinação da vida social e para o questionamento de suas estruturas de 
plausibilidade, o que implicou na diminuição da eficácia simbólica do seu sistema 
produtor de sentido para o mundo, que deveria a partir daí concorrer em pé de 
igualdade com outras propostas simbólicas pela preferência dos indivíduos na 
sociedade. 
 
Em termos específicos, as organizações religiosas perderam uma posição confortável 
de hegemonia  simbólica e tiveram que enfrentar a competição livre com outras 
agências não religiosas de produção de explicações do mundo e das coisas, desta feita 
sem o poder de uma tradição cultural que lhe conferisse um argumento  
inquestionável de autoridade, o que alguns autores consideram o delineamento de uma 
situação de mercado, aqui considerada no nível mais amplo do sistema social. 
 
No que se refere à religião como subsistema social, alguns sociólogos americanos, 
liderados por Rodney Stark, George Finke e Laurence Iannaccone, propuseram 
analisar as instituições religiosas sob a ótica de mercado, definindo-as como 
fornecedores de produtos para consumo religioso, atuando sob regras especificas,  
sendo sua abordagem denominada de Paradigma do Mercado Religioso.   
 
Por agora, é suficiente dizer que, para esses autores, os níveis de regulação ou de 
abertura do mercado têm conseqüências profundas sobre os níveis de mobilização 
religiosa dos indivíduos em cada sociedade.  Duas de suas hipóteses básicas que 
consideramos aqui são as seguintes: (1) existe uma relação positiva direta entre o grau 
de regulação do mercado religioso e os níveis de mobilização religiosa; (2)os níveis 
de mobilização religiosa são determinados não por mudanças na demanda dos 
consumidores, mas por mudanças nas regras sob as quais operam os fornecedores 
(FINKE e STARK, 1992 e seguintes; IANNACCONE, 1992 e seguintes). 
 
Outra linha de estudos que relacionam religião e aspectos econômicos é formada pelo 
conjunto de estudos produzidos sobre a questão da mercantilização da religião e 
daqueles realizados sobre o comportamento econômico de grupos religiosos 
específicos.  Esta última corrente tem como obra-modelo  “A Ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo” (WEBER, 1987).  A outra vertente de trabalhos  destaca a 
análise dos processos pelos quais a religião se transforma numa mercadoria e as 
mercadorias adquirem um aspecto sagrado, feita por Mike Featherstone 
(FEATHERSTONE, 1991 e outros), incluindo ainda outros autores que estudam 
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especificamente a exploração econômica da atividade religiosa. 
 
Alguns autores tem escrito a respeito das transformações da esfera religiosa no Brasil 
em mercado religioso.  Por exemplo, Prandi (1996) analisando a individualização da 
religião como uma conseqüência da secularização e sua transformação em um item 
para consumo, considera que é preciso pensar o fenômeno sob a ótica da lógica 
mercadológica.  Ele 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 
desta para a do consumo, onde se vê agora obrigada a seguir as regras 
do mercado. (PRANDI & PIERUCCI, 1996:260) 

 
Na mesma linha,  Brandão (1994:28) afirma que é patente o trânsito da situação de 
hegemonia religiosa da igreja católica para uma situação de campo religioso regida 
pela lógica e retórica do mercado de bens simbólicos. 
 
Um último exemplo é o de Negrão (1994), que chama a atenção para a 
inexorabilidade da lógica de mercado decorrente do pluralismo religioso, comentando 
que a legitimação concedida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil à prática 
de cura e ao misticismo, elementos da proposta da Renovação Católica Carismática, 
no início da década de 90, recusada anteriormente, enquanto era hegemônica a 
proposta de um catolicismo mais politizado, não decorre da ambigüidade das 
estratégias institucionais oportunistas.  Essas mudanças explicam-se pela imposição 
do princípio de preferência do consumidor, vigente no contexto religioso pluralista e 
de mercado (conf. NEGRÃO, 1994:133). 
   
Neste nosso trabalho pretendemos utilizar a idéia de mercado na análise do fenômeno 
da religião no Brasil, construindo algumas interpretações da história religiosa recente 
a partir da utilização do imaginário mercadológico, destacando a primeira das linhas 
apresentadas - mesmo que em alguns momentos possamos considerar os aspectos 
mercantilísticos na medida em que se relacionem com  compreensões laterais do 
nosso objeto de estudo -, propondo um pequeno desenvolvimento do Paradigma do 
Mercado Religioso com o objetivo de possibilitar sua utilização na explicação da 
dinâmica da esfera religiosa. 
 
Além disso, são pontos da nossa proposta: (1) avaliar a hipótese de que maiores níveis 
de competição entre propostas de religiosidades correspondem a maiores níveis de 
participação religiosa; (2) verificar a relação entre o nível de concorrência no mercado 
e a atitude dos líderes organizacionais em relação à realização de transformações nas 
práticas e discursos religiosos; (3) observar a maneira pela qual a construção social da 
religião como mercadoria, ou como atividade secundária (para momento de lazer, por 
exemplo) determina a forma de consumo e o comportamento da demanda em relação 
a variáveis tais como o ‘compromisso’ e a ‘participação’; a ‘exclusividade’; a ‘ 
dedicação de tempo e de outros recursos’, dentre outras. 
 



  

 

                                                                                                                                                                 34 
 

Uma das hipóteses com as quais trabalhamos é a de que um fator de alto poder 
explicativo das mudanças e transformações nos discursos e práticas religiosos seria a 
necessidade que as organizações religiosas têm  de adequar os produtos aos 
imperativos de uma demanda dos consumidores que exerce tanto mais poder 
determinante da direção das mudanças, quanto maior o nível de competição num dado 
mercado.  
 
Em termos gerais, os objetivos do nosso trabalho seriam os seguintes: (1) verificar de 
que maneira a competição entre organizações religiosas influencia a dinâmica do 
campo religioso no Brasil em geral e na Paraíba especificamente; (2) analisar de que 
maneira a demanda religiosa pressiona as organizações religiosas a transformar seus 
discursos e práticas.  A estes somam-se os específicos, a saber: (1) observar a relação 
“NÍVEL DE COMPETIÇÃO ENTRE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS”   X   
“NÍVEL DE  PARTICIPAÇÃO RELIGIOSA”; (2) analisar de que maneira a 
concorrência com outras propostas  de religiosidade é encarada pelos líderes 
religiosos; (3) utilizando o modelo mercadológico, interpretar alguns aspectos centrais 
da história recente do campo religioso no Brasil. 
 
Para atingir esses objetivos acima mencionados, fizemos um estudo que definimos 
como sendo correlacional e comparativo, na medida em que  (1) pretendemos observar 
a existência ou não existência de duas correlações principais, a saber, entre o nível de 
competição de um determinado mercado religioso e o nível de participação religiosa 
no mesmo; e entre o nível de competição citado e a atitude dos líderes de organizações 
religiosas em relação à mudança  nos seus discursos e práticas; (2) propomos uma 
comparação entre mercados religiosos que apresentam alto, médio e baixo níveis de 
competição entre fornecedores de religião.  
 
Por outro lado, também podemos classificar nosso estudo de explicativo, na medida 
em que   temos igualmente o objetivo de analisar a influência do nível de concorrência 
entre organizações religiosas pela preferência dos fiéis sobre sua atividade e sobre a 
atitude dos seus líderes religiosos em relação à transformação nas práticas e discursos 
religiosos, e suas conseqüências sobre a dinâmica do campo religioso. 
 
A amostra com a qual trabalhamos foi duplamente composta:  
1) através do sorteio de 16 municípios da Paraíba, sendo 2 com alto nível de 
competição (ANC = aqueles nos quais mais de 8 organizações estão em operação); 9 
com médio nível de competição (MNC = aqueles nos quais existem de 4 - 8 
organizações atuando) e 5 com baixo nível de competição (BNC = aqueles nos quais 
existem de 1 - 3 organizações em atividade);  
2)pela escolha de líderes religiosos nesses municípios, com os quais fizemos 
entrevistas semi-estruturadas.  Elaboramos a classificação dos municípios em termos 
de níveis de competição através da análise dos censos governamentais e dos dados 
municipais referentes aos registros de entidades religiosas.   

A organização do texto  
 
No primeiro capítulo, fazemos uma exposição dos principais conceitos ligados a uma 
abordagem do fenômeno religioso em termos de mercado, apresentando os pontos 
teóricos mais gerais dos quais partiremos.  No segundo capítulo apresentamos 
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algumas interpretações da história da religião no Brasil, aplicando alguns princípios 
da abordagem mercadológica na análise de algumas das estratégias de marketing dos 
mais destacados concorrentes na atual conjuntura nacional,  com dois objetivos claros:  
o primeiro deles, testar a aplicabilidade do que se tem construído em termos do 
Paradigma de Mercado na  análise do cenário religioso nacional; o segundo, construir 
uma tentativa de interpretação do processo de expansão dos grupos ou organizações 
que alguns autores chamam de neo-pentecostais e das medidas tomadas pela Igreja 
Católica, em termos  de reação organizacional, para deter o seu processo de perda de 
poder dentro do mercado. 
 
Em seguida, no terceiro capítulo, concentramos nossa atenção sobre o campo mais 
específico de nosso trabalho, o Estado da Paraíba, apresentando uma caracterização 
geral do mercado religioso local e aplicando o modelo mercadológico para o 
entendimento da dinâmica da produção dos discursos e das práticas religiosas na 
região, em referência especialmente ao caso da Igreja Católica, numa análise feita 
com base nas entrevistas com líderes religiosos e nos dados coletados na participação 
em celebrações religiosas diversas  nas cidades sorteadas.  
 
Nas considerações finais discutimos rapidamente algumas conclusões e temas 
complementares, tais como a necessidade de articular a abordagem da esfera da 
religião em termos de mercado com alguns aspectos de teorias da concorrência, 
sempre em referência a idéias e argumentos fundamentais que aparecem algumas 
vezes já no desenrolar dos capítulos, mas que são, nessa ocasião, re-apresentados de 
forma sintética, finalizando com a apresentação da representação gráfica dos modelos 
de Mercado Religioso de Peter Berger, de Finke/Stark e da nossa contribuição no 
sentido da introdução de outras variáveis na análise mercadológica da esfera da 
religião. 
 
Passamos agora a desenvolver os pontos referentes aos aspectos teóricos do nosso 
trabalho, que servem de base para a construção de nossa proposta de análise da 
dinâmica do mercado religioso. 
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CAPÍTULO 1:   
A religião e a metáfora do mercado  
 
 
 
 
O reconhecimento da importância do estudo do fenômeno religioso  para o 
entendimento adequado dos processos de produção, funcionamento e reprodução dos 
sistemas sociais tem sido, ao longo do tempo, o motivo da constante composição e 
recomposição do campo de estudo da sociologia da religião. 
 
Depois de um período de refluxo em termos de realização de trabalhos nessa área, 
determinado por um lado pelas relações de forças e de interesses dentro do campo 
intelectual e, por outro, pela  alegada diminuição da relevância das atividades 
religiosas e do próprio tema no âmbito da sociedade - processo conhecido na literatura 
específica como a tendência à secularização -,  assistimos a um ressurgimento da 
importância da temática no âmbito da sociologia, quer em nível internacional, quer 
também no Brasil, a partir da década de 80. 
 
Assim, se podemos atribuir essa retomada à rearrumação interna que acontece no 
campo das ciências sociais a partir do final dos anos 80, tendo como um dos resultados 
visíveis a centralização de questões ligadas à cultura e uma diminuição dos estudos a 
respeito do que ficou conhecido dentro da área como  'estrutura social',  é possível 
também encontrar outra possibilidade explicativa na pressão exercida pelas 
transformações ocorridas na realidade social, a saber, um aumento notável da 
ocorrência de novos movimentos religiosos e da efervescência religiosa em geral, além 
do ressurgimento do debate a respeito das relações entre religião e poder -  ligado, por 
exemplo, ao crescentemente importante tema do avanço do fundamentalismo religioso 
em suas relações com processos ideológicos -,  que produziu uma convergência da 
sociologia da religião com a Ciência Política (conf. MARTIN, 1980:18924). 
 
Numa classificação genérica, podemos dizer que, no campo da sociologia da religião, 
os trabalhos seguem duas linhas tradicionais.  A primeira delas com uma inspiração na 
orientação de Durkheim e Parsons,  que definem o fenômeno religioso como presente 
no todo da sociedade, como fenômeno total, conduzindo a interpretações mais macro-
sociológicas; a segunda, adotando uma ênfase na perspectiva micro-sociológica, 
definindo a religião como um fenômeno parcial, que tem produzido um enfoque sobre 
mudanças e permanências em religiosidades específicas, localizadas. 
 
Nosso trabalho combina os dois estilos de abordar o fenômeno da religião, já que 
pretendemos produzir uma reflexão sobre os fatores que determinam a dinâmica da 
produção dos discursos e práticas religiosas de maneira geral e uma análise específica 
                                                           
24 O autor elabora uma lista de fatores pelos quais a sociologia da religião  volta, a partir  de meados da 
década de 70, de uma posição periférica para o centro da produção sociológica.  A associação entre 
sociologia da religião e ciência política pode ser observada, por exemplo, em toda uma produção 
originária de Centros Europeus de Estudo da América Latina, dedicada a analisar as ligações entre 
processos políticos e mensagens religiosas diversas naquele continente. 
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das transformações ocorridas em organizações religiosas específicas em termos de 
mensagem e propostas de práticas devocionais, provocadas pelo fato de serem 
colocadas em presença de outros discursos e práticas religiosas, numa situação 
específica de mercado. 
 
No que se refere ainda à delimitação do escopo e das características da abordagem que 
utilizaremos, cabe também dizer que nosso trabalho parte de um enfoque sociológico, 
no sentido de que analisamos a religião em termos de instituições e não como um 
fenômeno primariamente cultural ou psicológico.  Isso não significa dizer que o 
reduziremos a esse aspecto e sim que apenas o escolhemos como estratégia  para 
focalização do nosso objeto de pesquisa. 
 
Um pressuposto fundamental das correntes sociológicas da análise institucionalista 
contemporâneas é o de que qualquer estudo desse fenômeno deve considerar o seu 
caráter organizacional ou de instituição.  Embora partindo da fé - que é um fenômeno 
supra-racional -, as igrejas, ou outras formas de organizações religiosas, enquanto 
instituições, desenvolvem interesses e lutam por eles.  Mainwaring (1986) cita alguns 
dos mais comuns: (1) propagar a fé; (2) defender sua unidade; (3) defender sua posição 
em relação as outras religiões; (4) lutar para manter e aumentar sua influência sobre a 
sociedade e o estado; (5) manter ou aumentar o número de seus seguidores; (7) garantir 
uma boa situação financeira, enfim, interesses em sua preservação e expansão. 
 
Dentro do campo de análises sociológicas das instituições religiosas, grande parte do 
que foi escrito são  "comentários de pé de página" às obras de Max Weber25.  Em certa 
medida, podemos encontrar nele mesmo alguns conceitos e reflexões ligados a essa 
preocupação como as forças que determinam, dentro e fora da instituição religiosa, a 
dinâmica dos discursos e práticas religiosos, que são continuamente produzidos e 
reproduzidos.      
 
Com referência à análise institucionalista da religião, encontramos no seu Economia e 
Sociedade (WEBER, 1999), numa parte sobre as relações entre os diversos agentes 
religiosos, algumas passagens nas quais Weber descreve a estruturação das instituições 
religiosas em termos de prática sacerdotal e estilos de sistematização da mensagem 
religiosa dentro do campo religioso, como o resultado da ação de três forças, a saber;  
(a) a demanda dos leigos, especificamente o tradicionalismo leigo e o intelectualismo 
leigo; (b) a concorrência do profeta e do feiticeiro; (c) as tendências internas ligadas à 
posição do corpo sacerdotal na divisão do trabalho religioso e a estrutura da própria 
Igreja como instituição interessada em manter as posições de poder em relação à 
administração dos bens de salvação e como burocracia de funcionários. 

 
Em relação aos aspectos externos ao campo e sua influência sobre a esfera da religião, 
Weber estuda a noção de estratificação social como um fator determinante do conteúdo 
das mensagens religiosas, relacionando as afinidades eletivas entre diversas posições 
sociais dos indivíduos com  tipos determinados de religiosidade.  Por exemplo, ele 
observa que “conceitos como 'culpa', 'redenção', 'humildade', são não só estranhos, mas 
também antinômicos aos sentimentos de dignidade das classes dominantes e em 

                                                           
25 De acordo com  Motta (anotações de aula, 1996). 
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particular aos da nobreza guerreira” (WEBER, 1963).  Falando sobre a maneira pela 
qual a situação de uma classe na sociedade determina os seus interesses religiosos, 
afirma que as classes desfavorecidas no mercado tendem a aceitar, pela necessidade de 
compensação, as crenças de que uma “missão” especial lhes foi confiada, demandando 
"religiões de salvação" (WEBER, 1963: 319-320). 
 
Relacionada com a matriz weberiana, outra contribuição teórica que pode ser citada 
como fonte  dessa maneira de explicar o fenômeno religioso a partir das lentes da 
sociologia das instituições é aquela produzida por Bourdieu, nas suas reflexões sobre a 
constituição da esfera simbólica em campo especializado e autônomo. 
 
Tratando de aspectos do funcionamento do campo religioso, Bourdieu afirma que o 
Capital Religioso - ou seja, o poder de modificar de maneira durável as representações 
e práticas dos leigos através do inculcamento de um habitus religioso - dependeria do 
estado, em um determinado momento, da estrutura das relações objetivas entre a 
demanda religiosa (os diferentes interesses religiosos dos vários grupos ou classes de 
leigos), e a oferta religiosa que as diferentes instâncias são levadas a produzir e a 
oferecer a partir da posição que ocupam em termos de relações de forças no campo 
religioso no mercado das religiões. 
 
Ainda para Bourdieu, para manter e reproduzir o capital religioso, através da 
conservação ou restauração do mercado simbólico no qual elas atuam, as igrejas 
devem se constituir em instituições burocráticas26, capazes de exercer uma ação 
contínua no sentido de sua própria reprodução, reproduzindo os produtores dos bens de 
salvação (clérigos) e o mercado ao qual seus produtos se destinam (os leigos), como 
consumidores dotados de competência religiosa mínima para aprovar a necessidade 
específica de seus produtos (conf. BOURDIEU, 1971:320). 
 
Neste trabalho, nossa análise da conjuntura recente do campo religioso no Brasil toma 
como base, além das contribuições já acima mencionadas, as idéias formuladas por um 
grupo de autores que, também pensando em termos institucional-organizacionais, 
elaboraram o que na sociologia norte - americana convencionou-se chamar de modelo 
ou Paradigma de Mercado Religioso, que apresentamos na próxima seção. 
 
1 . 1 . O CONCEITO DE MERCADO RELIGIOSO: ORIGENS E 

APLICAÇÕES 
 
Sob a lógica do mercado, as atividades humanas têm seus fins e valores  
particularmente distintivos suspensos, tornando-se passíveis de ser implacavelmente 
reorganizadas em termos de eficiência e eficácia, e são, ao mesmo tempo, redefinidas 
como meios ou instrumentalidade. 
 
Quando a lógica mercadológica passa a presidir as esferas da significação, do 
simbólico, assiste-se a uma alteração radical dos mecanismos de funcionamento da 
                                                           
26 O autor apresenta uma série de características da organização burocrática: delimitação explícita dos 
domínios de competência e hierarquização regulamentada das funções; correlativa racionalização das 
remunerações, indicações, promoções e “carreiras”; codificação das regras que regem a atividade 
profissional e a vida extra-profissional; racionalização dos instrumentos de trabalho, tais como o dogma 
e a liturgia; racionalização da formação profissional, entre outras.(BOURDIEU, 1971:320-1) 
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dinâmica interna daquelas esferas, podendo ser apontadas duas tendências 
fundamentais do novo estilo a ser desenvolvido. A primeira tendência resultante da 
introdução da lógica da mercadoria na esfera da religião é a transformação das práticas 
e discursos religiosos em produtos, introduzindo os modelos de religiosidade no 
mundo do consumo e do mercado. A segunda, uma conseqüência da primeira, refere-se 
aos aspectos de reestruturação das atividades organizacionais em termos da 
administração de sistemas de input e output das organizações religiosas,  na direção 
de uma crescente racionalização das atividades.  
 
Para a compreensão desses processos pelos quais a introdução da lógica da mercadoria 
na esfera da religião altera seu papel no sistema social, uma vez que se observa sua 
transformação em produto para ser consumido como outras opções de estilo de vida, - 
e, às vezes, até como outras atividades de lazer e entretenimento -, e para o 
entendimento a respeito da maneira pela qual se modifica o modus operandis  das 
organizações religiosas, nessa  nova situação na qual são obrigadas a competir entre si 
e com outras mercadorias simbólicas pela preferência dos indivíduos na sociedade, 
consideramos teoricamente produtiva a utilização de uma abordagem que utilize como 
termo de comparação os mecanismos de funcionamento dos mercados seculares. 
 
Algumas críticas têm sido feitas ao uso da terminologia de mercado para discutir a 
respeito de religião, mas não vemos nenhum problema em usá-la se temos como objeto 
de estudo uma situação na qual a afiliação religiosa é uma questão de escolha 
individual, as organizações religiosas exercem uma real competição por membros e a 
“invisível  mão do mercado", ou seja, o seu nível de regulação, não pode ser 
desconsiderado   quando queremos avaliar o eventual crescimento, estagnação ou 
declínio das firmas dentro de uma determinada conjuntura religiosa, e  desejamos 
entender os mecanismos institucionais da dinâmica da construção dos discursos e 
práticas religiosas na qual as mesmas se inserem, numa abordagem 
predominantemente sociológica do fenômeno.   
 
As possibilidades de análises que aproximam economia e religião são muitas, tanto em 
termos de metodologia, quanto em termos de objetos.   Em  Marx, por exemplo, 
encontramos, no primeiro capítulo do Capital, a visão de que existia uma relação entre  
"uma sociedade baseada na produção de mercadorias, na qual os produtores, em 
geral, entram em relação uns com os outros, tratando seus produtos como 
mercadorias e valores e assim reduzindo seu trabalho individual privado à medida do 
trabalho humano homogêneo" e o cristianismo, "com seu culto do homem abstrato" 
(conforme MARX, 1967:79,  apud MOTTA, 1995:66). 
 
Temos uma segunda possibilidade, aberta por Weber, que é, sem dúvida nenhuma, 
uma referência fundamental no campo dos trabalhos que focalizam o imaginário 
econômico e a esfera da religião, tendo produzido no seu A Ética Protestante e o 
Espirito do Capitalismo (WEBER, 1987), o mais famoso estudo em que se destacam 
as afinidades eletivas entre os dois campos.   
 
Uma terceira vertente é a daqueles que abordam as práticas econômicas dos grupos 
religiosos, focalizando questões a respeito da maneira pela qual a religião influência no 
consumo e na conduta econômica, em termos gerais.   E ainda uma outra, aquelas que 



  

 

                                                                                                                                                                 41 
 

aplicam nas análises do campo religioso as teorias e conceitos tomados emprestados da 
ciência econômica.  Nesse estudo destacamos essa quarta possibilidade.  
 
De uma lista considerável de autores e trabalhos que utilizam essa ultima  abordagem,  
podemos citar, dentre outros,  Adam Smith ([1776]1965), que, talvez de maneira 
pioneira, aplicou conceitos ligados à análise econômica dos comportamentos das 
firmas no mercado secular para entender a performance dos provedores de serviços 
religiosos numa situação de monopólio27;  Peter Berger (1963;1967), que analisou o 
modelo do denominacionalismo nos Estados Unidos na década de 60 em termos de 
mercado e a crise de plausibilidade da religião na modernidade como a responsável 
pela transformação das práticas e discursos religiosos em produtos a serem oferecidos 
no mercado; dentre os mais recentes, Peter Finke e Rodney Stark (1988, 1992),  
autores de trabalhos que analisam o efeito do pluralismo religioso e da situação de 
mercado sobre os níveis de participação religiosa ao longo da história da religião norte 
americana e em outras nações do mundo;  Reginaldo W. Bibby (1990), que analisou a 
situação da religião no Canadá e que, na mesma linha de Berger, concluiu que a perda 
de poder da religião na sociedade contemporânea liga-se ao processo de transformação 
das diversas mensagens religiosas em artigos de consumo; Laurence Iannaccone 
(1991), que focaliza as conseqüências da estrutura de mercado  sobre o fenômeno 
religioso nos Estados Unidos, acoplando em seus estudos uma aplicação da Teoria da 
Escolha Racional ao comportamento dos indivíduos ao escolherem afiliar-se a 
instituições religiosas; e Laurence Moore (1994), que analisa, através do estudo de 
duzentos anos da história religiosa na América do Norte,  o processo de transformação 
da religião num bem de consumo.   
 
Esses acima citados e ainda outros autores - que serão mencionados no decorrer do 
capítulo - seguem essa linha de análise que introduziu o uso de alguns conceitos 
econômicos como “mercados”, “firmas”, “penetração no mercado”, “mercados 
segmentados”,  “diferenciação marginal”, “fornecedores”, “demanda e oferta” para 
analisar os ganhos ou perdas das organizações religiosas e alguns aspectos relativos à 
interpretação sociológica da dinâmica dos discursos e práticas religiosas da região.   
De acordo com essa abordagem, economias religiosas são como economias comerciais 
no que se refere ao fato de que elas se constituem de um mercado composto de um 
conjunto de consumidores atuais e em potencial e um conjunto de firmas que têm 
como objetivo servi-los.   O desempenho dessas firmas dependerá (1) dos aspectos de 
sua estrutura organizacional; (2) da capacidade de seus vendedores para vender o 
produto delas; (3) do próprio produto e (4) de suas técnicas de marketing.  Traduzindo 

                                                           
27 Uma das citações em que Smith defende que o interesse próprio motiva os clérigos como aos 
produtores seculares; que as forças do mercado determinam as igrejas assim como fazem em relação às 
empresas seculares; e que os benefícios da competição e o peso dos monopólios são tão reais na religião 
quanto em qualquer outro setor da economia é a seguinte: 
 The teachers of religions..., in the same manner as other teachers, may either depend altogether for their 
subsistence upon the voluntary contributions of their heares; or they may derive it from some other fund 
to which the law of their country may entitle them... Their exertion, their zeal and industry are likely to 
be much greater in the former situation than the latter.  In this respect the teachers of new religions have 
always had a considerable advantage in attacking those ancient and stablished of which the clergy, 
reposing themselves upon their benefices, had neglected to keep up the fervour of the faith and devotion 
in the great body of the people.(SMITH, [1776]1965:40-41). 
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isto numa linguagem eclesiástica, o relativo sucesso das organizações religiosas 
(principalmente quando confrontadas com uma economia não regulamentada) 
dependerá de sua política interna, de seus clérigos, de suas doutrinas religiosas e de 
suas técnicas de evangelização. 
 
O uso dos conceitos relativos à economia de maneira nenhuma sugere que o conteúdo 
das religiões não tem importância, ou que tudo é uma questão de marketing 
competente e capacidade de venda.  Pelo contrário, alguns teóricos mencionam como a 
primeira fraqueza em termos mercadológico, que pode inclusive prejudicar o 
desempenho de muitas organizações religiosas, o problema da inexistência de um 
conteúdo doutrinário consistente, capaz de dar conta das necessidades dos 
consumidores de religião, ou mesmo a falta deste.  Uma das conclusões de alguns 
autores que analisaram a evolução histórica da situação de mercado religioso norte 
americano - e a questão do pluralismo religioso, como veremos a seguir - é que,  
algumas organizações religiosas, ao modernizarem suas doutrinas e abraçarem valores 
temporais,  entraram em declínio, ou perderam espaço (conf. FINKE & STARK, 
1992). 
 
1 . 2 . O modelo de mercado, a questão do monopólio 

e do pluralismo religioso 
 
Da mesma forma como acontece em análises de mercados econômicos, uma das 
principais variáveis dos estudos inspirados na lógica de mercado, que abordam a 
economia religiosa, é o seu grau de regulação.  Algumas economias são virtualmente 
não reguladas; outras são determinadas por um monopólio imposto pelo Estado.  
Pensando a partir dos conceitos de oferta e demanda internos ao mercado religioso, à 
medida que uma economia religiosa vai ficando não regulada, vai surgindo o 
pluralismo religioso.  Isto significa que, o estado “natural” da economia religiosa seria 
aquele no qual uma variedade de grupos religiosos consegue atender às necessidades e 
interesses de seus segmentos específicos de mercado.   
 
Essa variedade de produtos religiosos surgiria por causa da inerente incapacidade  de 
uma única organização religiosa de atender a tão divergentes gostos no mercado.  
Dizendo de outra forma, o pluralismo religioso surge por causa da impossibilidade  de 
uma mesma organização religiosa ser ao mesmo tempo sagrada e profana, 
conservadora e liberal, inclusiva e exclusiva, enquanto no mercado sempre existirão 
diferentes segmentos de consumidores com fortes preferências por cada um desses 
aspectos da prática religiosa.  Essa diversidade ocorre devido às variações comuns à 
condição humana, tais como classe social, idade, gênero, experiências de vida e tipo de 
socialização. 
 
Alguns dos autores do Paradigma de Mercado, por conseguinte, consideram que por 
causa dessa significativa variação  das preferências dos consumidores, as economias 
religiosas nunca podem ser satisfatoriamente monopolizadas, mesmo quando uma 
determinada organização religiosa é sustentada pelo Estado.  Quando  a repressão é 
muito forte, religiões em competição com o monopólio imposto pelo Estado serão 
obrigadas a operar  subterraneamente, mas a qualquer falha na repressão, o pluralismo 
tende a se instalar. 
 



  

 

                                                                                                                                                                 43 
 

As conseqüências  do pluralismo religioso sobre o comportamento institucional  das 
organizações religiosas tem sido um tema recorrente no trabalho de vários sociólogos.  
Um dos pontos de vista sobre o assunto é o de que essa situação, na qual a variedade 
de mensagens religiosas, e a competição entre elas, se intensifica, provocaria o 
enfraquecimento da fé que os indivíduos têm na religião em geral.  Isso ocorreria 
devido ao fato de que onde múltiplos grupos religiosos entram em competição, cada 
um lutando para desacreditar o outro, pode ser encorajada a visão de que religião, em 
seu sentido geral, é passível de discussão, disputa e dúvida, o que diminuiria a sua 
eficácia simbólica.  Peter Berger (1967) é o mais eloquente e efetivo representante 
contemporâneo dessa posição.  Seus trabalhos sobre o tema são informados pela crença 
muito comum na sociologia  européia de que a desintegração da religião começa 
quando o pluralismo fragmenta o “Dossel Sagrado” de uma “fé verdadeira”, que teria 
inspirado a religiosidade universal, freqüentemente associada com as cidades 
medievais. 
 
Evidências históricas apresentadas em estudos de autores como Chaves e Cann 
(1992), Stark e Mccann (1993), Iannaccone (1991, 1992a) indicam o oposto a 
respeito disso, ou seja, concluem que  é em sociedades com monopólio religioso que a 
indiferença religiosa tende a crescer gradualmente.  Alguns exemplos históricos mais 
recentes apresentados pelos autores acima mencionados comprovam que  mesmo 
atualmente, sociedades onde “todo mundo” é católico revelam níveis de participação 
religiosa que são impressionantemente mais baixos se comparados, por exemplo, com 
os dos Estados Unidos.  Do grupo destas, onde o catolicismo é monopolista, são 
exceções, nesse particular,  o Quebec e a Irlanda do Norte, por serem lugares onde a 
Igreja Católica tem servido como um dos mais importantes canais para a resistência 
política a uma dominação externa (STARK e MCCANN, 1993). 
 
De acordo com Finke e Stark (1992), por exemplo, seria impossível para uma igreja 
que monopoliza o mercado religioso  mobilizar uma massiva afiliação, por causa da 
segmentação inerente a toda economia religiosa.  Uma proposta de religiosidade não 
poderia  desempenhar o papel de atender às necessidades de um só segmento do 
mercado sem sacrificar o atendimento às dos outros segmentos.  Em segundo lugar, 
existiria um princípio econômico que também se aplicaria aqui: empresas 
monopolísticas tendem a ser preguiçosas. 
 
Essa relação apontada entre monopólio e acomodação em termos de atuação dos 
religiosos foi também observada por Francis Grund, um viajante austríaco que em 
suas notas de viagem comentou a diferença entre clérigos nos Estados Unidos (país 
que ele recentemente visitara) e os clérigos na Europa.  Ele  notou que estes, 
sustentados pelo Estado ou por uma entidade diferente da comunidade para a qual 
trabalhavam “tornavam-se preguiçosos”, porque  

uma pessoa que já tem seu salário garantido, pelas regras do bom 
senso, não trabalhará  da mesma forma que aquele que ainda tem que 
conquistá-lo e que depende do seu desempenho para tanto....Não 
somente têm os americanos um maior número de clérigos, em proporção 
a sua população, do que no Continente ou na Inglaterra,  mas também  
não têm entre eles nenhum vagabundo. Cada um deles é obrigado a se 
esforçar para manter o bem estar espiritual de suas respectivas 
congregações.  Os americanos, além disso dispõem de mais pregadores.  
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Eles têm pregadores mais ativos e mais baratos do que se pode 
encontrar em qualquer parte da Europa  (apud POWELL, 1967:77-80).    

 
Comentando sobre o mesmo ponto, como afirmamos no início dessa seção, Adam 
Smith, no seu A Riqueza das Nações também partilha da idéia de que  a situação de 
monopólio religioso que resultava da ligação da  Igreja com o Estado na Inglaterra 
fazia diminuir nos clérigos o seu “esforço, zelo e aplicação ao  trabalho”.  Ele conclui 
que quando os clérigos não dependem de seus paroquianos para se manterem 
empregados e receber o salário, eles tendem a negligenciar seus deveres e a não 
desenvolver as estratégias necessárias para o crescimento da congregação 
(SMITH,[1776] 1965:740-41). 
 
Assim, alguns autores que utilizam a abordagem mercadológica consideram que onde 
existem muitas opções dentro da economia religiosa,  altos graus de especialização 
bem como de competição se desenvolvem.  Disso se segue que muitas organizações 
religiosas serão, juntas, capazes de atrair uma maior proporção da população do que no 
caso de haver somente uma ou poucas . 
 
Essas idéias acima apresentadas em torno da problemática referente às conseqüências 
da saída de uma situação de monopólio para outra definida pela ausência de regulação 
estatal no campo religioso, ou ainda com referência à mudança de um estado em que a 
religião ocupava posição central no sistema social para outro em que desempenha uma 
função periférica, ou seja, a respeito dos efeitos do pluralismo sobre o comportamento 
das diversas organizações religiosas, constituem o núcleo  de uma corrente 
interpretativa do fenômeno da religião que tem crescentemente informado a 
investigação sociológica sobre o tema nos Estados Unidos, sistematizada quer seja no 
Modelo de Mercado de Peter Berger ou no Paradigma do Mercado Religioso de Stark, 
Iannaccone e outros, que passamos agora a apresentar. 
 
1 . 3 . O MODELO DE MERCADO DE PETER BERGER 
 
O principal fundador da abordagem sociológica da religião em termos de mercado é o 
sociólogo americano Peter Berger, que, em 1967, publica um trabalho no qual 
apresenta uma visão negativa da desregulação do campo religioso, considerando-a 
como a causa da instalação gradual de um acentuado pluralismo na esfera religiosa 
norte-americana.  Segundo Berger, esse pluralismo, junto com o fenômeno da 
secularização, contribuiria para o acentuado enfraquecimento das estruturas de 
plausibilidade oferecidas pela religião à sociedade, colocando em risco a sua própria 
continuidade.   
 
Suas reflexões localizam-se, portanto, no âmbito da discussão a respeito da 
secularização,  graças à qual, como conseqüência de um projeto de modernidade que 
produziu uma contestação veemente das tradições e uma crescente racionalização de 
todas as esferas da vida social, as organizações religiosas vão gradualmente perdendo 
importância e poder na sociedade.  Para Berger, a secularização é o “processo pelo 
qual alguns setores da sociedade e da cultura são retirados do domínio das instituições  
e da influência dos símbolos religiosos”, ou ainda, “o processo pelo qual a religião 
perde a sua autoridade tanto a nível institucional como no nível da consciência 
humana” (BERGER, 1967).     
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De acordo com o mesmo autor, dois resultados teriam daí advindo: o primeiro deles, 
um crescente individualismo religioso, que produziu o que podemos chamar de 
desinstitucionalização da religião, que dá lugar, por sua vez, a um certo tipo de 
privatização do sagrado,  ficando o indivíduo livre para a elaboração de sistemas de 
códigos e de significação do mundo.28 
 
O segundo, a situação de pluralismo, significando que aquele papel exercido pela 
religião  enquanto provedora de significado e definidora de questões essenciais à vida 
dos indivíduos e coletividades passou a ser questionado, na medida em que seu status 
de fenômeno dado, natural, é questionado em sua centralidade. Na situação 
pluralística, as tradições religiosas são problematizadas e, como conseqüência, de 
acordo com Berger, assistimos a uma diminuição considerável da  sua autoridade, ou 
seja, de sua eficácia simbólica, sendo a religião forçada a competir no mercado com 
outros sistemas provedores de significado. 
 
Como podemos ver, a abordagem de Berger (1967) é marcada pela idéia de crise em 
que o pluralismo e a conjuntura de mercado colocariam a religião.  Seu esforço teórico 
será, portanto, direcionado para a construção dos contornos dessa situação crítica, 
através da observação e interpretação das transformações pelas quais passam as 
organizações religiosas, tanto no nível interno do campo, como em relação à 
redefinição do papel da religião no nível macro social que devem enfrentar. 
Assim, de acordo com os conceitos de pluralismo e de mercado usados pelo autor 
citado, o fenômeno por eles descrito acontece em dois níveis.  Um deles refere-se à 
diminuição da importância da religião enquanto sistema de significação, ou, de outra 
forma, à crise das estruturas de plausibilidade das tradições religiosas,  devendo a 
religião então concorrer com outros modelos exteriores ao campo religioso.  O outro, 
definido no nível interno desse campo, e aquele no qual competem pela preferência 
dos indivíduos diversas organizações religiosas, sendo substituída uma situação de 
monopólio religioso por outra de mercado religioso. 
 
É fácil perceber nas entrelinhas do texto de Berger a idéia durkheimiana de que o 
pluralismo, uma característica dos centros urbanos, seria tanto causa como 
conseqüência da quebra da integração moral.  Para Durkheim, o poder da religião 
adviria de sua universalidade, de sua capacidade de penetrar todos os aspectos da 
cultura: 

[A religião] socializa os homens somente por ligá-los completamente a 
um idêntico corpo de doutrinas, fazendo-o na proporção em que esse 
corpo é extensivo e firme.  Quanto mais numerosas  forem as maneiras 
de ação e de ensino das características da religião que são consideradas 
livres de questionamento, maior será a força da presença da idéia de 
Deus em todos os detalhes da existência e mais forte a convergência dos 
indivíduos para um objetivo unificado.  (DURKHEIM, 1951:159) 

                                                           
28 Uma metáfora usada por Bibby (1990:153), para descrever essa situação é a idéia de “religião a la 
carte”, ou seja, a de um indivíduo que entra num supermercado de bens simbólicos e é liberado para 
fazer combinações diversas de produtos a sua disposição, sendo ele, e não mais as instituições, o 
responsável pelas sínteses que funcionarão como chaves interpretativas do mundo e do cosmos.  Outro  
autor, Willaime (1992:108) falando sobre essa prática na qual os indivíduos atuam ativamente na 
combinação de elementos simbólicos, usa a expressão "do it yourself" em termos de religião. 
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Ainda na opinião desse autor, em sociedades pluralísticas em termos de religião, nas 
quais os indivíduos podem escolher entre múltiplas opções, instaura-se um mar de 
incerteza moral, que, por sua vez, produziria todos os tipos de patologias sociais.  Para 
o autor de O Suicídio, o espaço urbano existente nas sociedades pós - Revolução 
Industrial seria caracterizado pela situação de diversidade e de enfraquecimento de 
monopólios simbólico-religiosos, ficando nele os indivíduos cada vez mais liberados 
para escolher entre sistemas de significação.  Esse processo produziria o 
enfraquecimento das estruturas de plausibilidade das tradições religiosas, que 
tenderiam a ser cada vez menos valorizadas, o que  representaria um perigo em relação 
à sobrevivência das instituições religiosas em seu papel de fornecerem um lastro moral 
à sociedade, tornando-se sua continuidade objeto de preocupação dos cientistas 
sociais29. 
 
É imbuído dessa visão negativa do crescente pluralismo religioso existente na 
sociedade norte-americana, que Berger elabora uma definição de mercado religioso e 
apresenta algumas conseqüências do fenômeno em termos organizacionais e de 
estruturação do campo da religião, utilizando alguns aspectos da analogia econômica. 
 
Berger chama de mercado religioso a situação que substitui uma anterior, na qual 
monopólios religiosos impostos legalmente pelo estado podiam desfrutar da submissão 
de suas populações, garantida, inclusive,   pela autoridade legal.  Com a desregulação 
da atividade religiosa, ficando proibida a oficialização de uma religião em detrimento 
de outras, instala-se uma situação pluralista, que implica na transformação das 
instituições religiosas em agências de mercado e as tradições, discursos  e práticas 
religiosos em bens para o consumo.  Isso não significa que todos os aspectos das 
atividades religiosas passem a ser considerados em termos econômicos, mas que 
grande parte deles  sofre a dominação da lógica de mercado (BERGER, 1985:149-
150).   
 
Como conseqüência dessa lógica observa-se a centralização  do aspecto institucional/ 
organizacional das religiões, na medida em que é requerido delas que seja feito um 
maior esforço para  garantir sua manutenção e desenvolvimento,  para, num ambiente 
às vezes de alta competitividade, garantir  a sua própria sobrevivência. 
 
A introdução da lógica de mercado no campo religioso produziria, segundo Berger, a 
necessidade de uma preocupação maior em termos de estrutura organizacional e com a 
definição de estratégias  destinadas a tornar possível a realização da “missão” e, ao 
mesmo tempo,  a garantir  a posição ocupada, aproveitando ao máximo as 
oportunidades de expansão. 
                                                           
29 Essa preocupação quanto ao questionamento da religião em sua eficácia simbólica está presente não 
só em trabalhos de cientistas sociais da época em que Berger escreveu, mas continua presente, por 
exemplo, em obras como a do psicanalista norte americano Philip Rieff , no seu  O Triunfo da 
Terapêutica (1990), livro que se tornou clássico para os  estudos de sociologia da cultura, no qual a 
idéia freudiana de que a religião deixaria de existir num futuro não muito longínquo se traduz em sua 
preocupação em relação a sobrevivência da própria civilização ocidental.  Ele afirma: 

 “ Se uma cultura morre (a cristã), é preciso que surja outra para fazer com que os 
homens se tornem outra vez capazes de controlar a infinita variedade de pânico e vazio 
para a qual se dispõe.” (RIEF, 1990:21) 
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A terminologia usada por Berger, na qual termos como posições ocupadas, 
estratégias, expansão passam a ser comumente empregados na análise do fenômeno 
religioso,  aponta imediatamente para a pressão no sentido de produzir resultados,  
sob a qual  as diferentes igrejas passam a operar numa situação de mercado.  Uma das 
hipóteses do nosso trabalho é a de que essa pressão é o mais poderoso fator 
influenciador  da dinâmica de transformações do campo religioso, idéia que 
apresentaremos posteriormente com mais detalhes. 
 
O aumento da pressão por resultados, decorrente da intensificação da competição que a 
estruturação mercadológica  do campo religioso pressupõe,  é experimentado de 
maneira diferenciada pelas diversas instituições religiosas, de acordo com sua 
configuração estrutural, seu tamanho, a ênfase adotada em termos de missão e o estilo 
de liderança entre outros fatores. Assim, a relação entre as organizações religiosas e as 
pressões da sociedade inclusiva seria mediada por, pelo menos, por fatores tais como a 
natureza de sua visão sistêmica; o estilo e o lugar dos líderes que fazem a ponte entre 
organização e meio ambiente externo; o nível de preocupação com a conquista de fiéis, 
podendo sua atuação ser generalizada nos seguintes pontos: 

PRINCÍPIO GERAL: Mudanças nas condições do meio ambiente tendem 
a provocar mudanças na estrutura interna e nos 
produtos finais das organizações religiosas - seus 
discursos e propostas de práticas religiosas. 

 
COMPORTAMENTO DOS FATORES MEDIADORES DA RELAÇÃO: 
1. A influência de fatores ambientais é sentida pelas organizações a partir 
da articulação e dos limites de sua visão sistêmica; 
2. Os efeitos das mudanças no meio ambiente sobre as organizações 
religiosas são mediados pelos seus líderes, e seus resultados dependerão 
em grande medida de sua natureza e da sua  posição na estrutura 
organizacional; 
3. Quanto maior o esforço despendido pelos grupos religiosos para 
maximizar a conquista de novos membros, mais altamente susceptíveis à 
influência do meio ambiente eles são. 
 
                      

Analisando as transformações que ocorreram no nível organizacional, provocadas pela 
situação de mercado em que  as religiões operam nos EUA, Berger (1967: 150-153) 
observou uma tendência para uma progressiva burocratização das instituições 
religiosas, conseqüência da necessidade de racionalização das atividades institucionais 
que tornaria possível a realização da “missão” do grupo num ambiente marcado pela 
concorrência com outros sistemas de definição do mundo e do cosmos, com a 
irreligiosidade científica, com o agnosticismo filosófico e com muitas outras 
mensagens religiosas. 
 
A racionalização burocratizante resultante da intensificação da ênfase no desempenho 
que o aumento da competição provoca, produz mudanças intra-organizacionais e na 
relação das instituições religiosas entre si.  No primeiro nível, as transformações 
atingem desde as definições de estruturas e hierarquias até os estilos de liturgia 
adotados. Tudo é pensado em termo de maximização de recursos com objetivo de 
atingir padrões de desempenho que garantam a competitividade da organização no 
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mercado, traduzida frequentemente em taxas de recrutamento, afiliação e sucesso 
financeiro.  A lógica da burocracia aqui é a mesma presente nas organizações 
seculares, sendo, de acordo com Berger, exigido do líder religioso um perfil 
semelhante ao que pode ser observado nas personalidades burocráticas de outras 
instituições. 
 
Assim, por exemplo, o fato de que a erudição teológica universitária não é considerada 
um requisito básico a ser incluído na definição do papel burocrático a ser exercido 
nessa nova situação faz com que diminua gradativamente sua importância em termos 
de elemento da formação  para a função de líder religioso. Os seminários protestantes 
nos EUA, sensíveis aos requisitos referentes ao perfil do profissional  (líder religioso) 
desejado pela demanda no mercado, tomaram providências no sentido de aumentar o 
espaço curricular dedicado às matérias práticas tais como "aconselhamento pastoral" e 
"administração eclesiástica" nos cursos de teologia. O produto esperado deste tipo de 
formação é o “homem da organização”, aquele gerente típico que tem o mesmo sorriso 
e por trás deste o mesmo pensamento, não importa o tipo de organização da qual  ele 
faça parte (BERGER, 1963: 186). 
 
De maneira esquemática, podemos apresentar o que vimos da proposta de análise 
elaborada por Berger nos trabalhos escritos até 1967 da seguinte maneira: (1) a 
secularização provoca a diminuição do poder coercitivo das tradições religiosas; (2) a 
religião tem que se oferecer como produto no mercado, concorrendo com outras 
formas de explicar e interpretar o mundo; (3) a diminuição da importância da religião 
na sociedade enfatiza o caráter institucional das diversas mensagens religiosas,  já que 
elas têm que enfrentar uma competição tanto com a não-religião, como com outras 
religiosidades entre si, pela preferência dos fiéis em potencial; essa crescente 
competitividade força as organizações religiosas à racionalidade, com o objetivo de 
produzir uma maximização dos recursos à disposição e de sua competitividade no 
mercado.  Como resultado da racionalização observa-se uma crescente burocratização 
das organizações religiosas, que se traduz em transformações que atingem todos os 
níveis da instituição, desde os aspectos da liturgia até as formas de recrutamento de 
pessoal. 
 
No que se refere à relação entre organizações  religiosas, Berger observa como 
conseqüência da situação de mercado em que se encontra a religião, uma tendência ao 
desenvolvimento de mecanismos de auto - regulação, que têm como objetivo colocar 
alguns limites ao estilo de competição que se estabelece no ambiente pluralista entre as 
diversas mensagens religiosas. 
 
Um desses mecanismos é a tendência ao ecumenismo, fenômeno caracterizado pelos 
esforços realizados por diferentes organizações religiosas no sentido de estabelecer 
estratégias de colaboração.  Esses movimentos, direcionados à unificação, 
normalmente acontecem no nível estrutural, sem atingir níveis mais simbólicos e têm 
como objetivo racionalizar a competição, através da constituição de acordos entre 
lideranças religiosas que garantam a efetividade de algumas regras para o mercado.  
 
De acordo com Berger, o aspecto financeiro envolvido nas atividades das 
organizações religiosas seria extremamente importante no que se refere aos 
movimentos ecumenistas nos Estados Unidos. Assim, para diminuir os riscos de 



  

 

                                                                                                                                                                 49 
 

prejuízos financeiros advindos de investimentos, por exemplo, em treinamento do 
pessoal administrativo, na produção de material promocional, na construção e 
manutenção de templos e em outras atividades relacionadas com a sobrevivência 
institucional das igrejas e movimentos religiosos em geral, os concorrentes se uniriam 
e tomariam algumas providências tais como: negociações coletivas com governos, para 
obter maior poder de barganha do que teriam isoladamente, e a efetivação de acordos 
entre diferentes denominações com relação a territórios a serem “conquistados” 
(conforme LEE,  1960). 
 
Além da finalidade de possibilitar acordos de cooperação e de demarcação de espaços, 
provendo a competição de um certo tipo de regulação que oficialmente já não existia, a 
“cartelização” do mercado religioso teria como finalidade a redução de número de 
unidades concorrentes e também uma posterior divisão do mercado entre as unidades 
resultantes das incorporações. 
   
Essas unificações tenderiam a ocorrer entre mensagens religiosas que apresentam uma 
certa afinidade nessa área, sendo justificadas por argumentos teológico-filosóficos, ao 
mesmo tempo em que as necessidades ligadas à sobrevivência institucional seriam 
também consideradas, pelo menos de maneira implícita. 
Os cartéis formados pelos movimentos de unificação nos EUA constituem um 
exemplo eficaz dos efeitos racionalizadores/burocratizantes provocados pela situação 
mercadológica.  As agências interdenominacionais nos Estados Unidos têm 
desempenhado o papel de coordenar a produção de estatísticas, projeções demográficas 
e pesquisas de mercado, que servem para a tomada de decisões racionais relacionadas 
à realização de investimentos em expansão pelas igrejas que constituem o “cartel” 
(BERGER, 1963). 
 
Além dos efeitos sócio - estruturais produzidos pela situação pluralista, aqui reunidos 
sob duas tendências principais - a racionalização/burocratização das organizações e a 
tendência ao ecumenismo e ao denominacionalismo, que tornam possível a regulação 
do mercado via cartelização/unificação -, Berger salienta também aqueles que incidem 
sobre os conteúdos religiosos das mensagens - chamados no seu modelo de produtos 
simbólicos -, das organizações religiosas, destinados a serem oferecidos no mercado. 
 
A modificação detectada pelo autor em relação às transformações dos discursos e 
práticas religiosas na situação mercadológica refere-se  ao fato de que, ao contrário do 
que acontecia antes, na situação de monopólio simbólico - na qual os produtos eram 
determinados preponderantemente pelas preferências teológicas da liderança religiosa, 
embora existissem fatores que influenciavam as mudanças a serem adotadas, como por 
exemplo, os interesses políticos ou o capital investido por classes e setores da 
sociedade na igreja -, o fato de que a  religião desfrutava de uma posição de hegemonia 
na sociedade em termos da legitimidade simbólica  determinava a possibilidade de que 
as instituições religiosas  pudessem dar-se ao luxo de decidir de que maneira e em que 
grau esses fatores extra-institucionais influenciariam em suas decisões  (BERGER, 
1967).   
 
Na situação de mercado, aumenta a extensão na qual as organizações religiosas são 
determinadas por imperativos a elas exteriores,  sendo introduzida, como uma 
poderosa força na modelagem dos produtos religiosos, a dinâmica da preferência do 



  

 

                                                                                                                                                                 50 
 

consumidor. Como conseqüências do aumento da força determinadora dos 
consumidores sobre os produtos religiosos, Berger apresenta algumas tendências, quais 
sejam: a secularização dos discursos e práticas; a privatização dos conteúdos, em 
detrimento da ênfase na aplicação de perspectivas religiosas aos problemas sócio-
político-econômicos; a padronização e diferenciação marginal. 
 
A transformação da religião num produto a ser comprado no mercado como outros 
produtos e o avanço do processo de secularização nas sociedades têm levado os 
conteúdos religiosos a se modificarem numa direção secularizante.  Muitas das 
modificações pelas quais as igrejas protestantes atravessaram foram determinadas pelo 
objetivo que elas  tinham de concorrer pela preferência dos consumidores, numa 
sociedade crescentemente dominada por valores materiais, secularizados (conf.  
MOORE, 1994). 
 
Uma outra característica cultural da modernidade, presente de maneira hegemônica nas 
sociedades capitalistas contemporâneas, o individualismo,   tem tido um forte poder 
em  termos de determinação dos produtos religiosos nos EUA, de acordo com Berger 
(1967).  Para ele, um dos efeitos marcantes dessa exarcebação do privado em 
contraposição ao coletivo é o fato de que as instituições religiosas (e outras, como a 
psicanálise, por exemplo) têm se dedicado ao atendimento, com seus discursos e 
práticas devocionais, das necessidades morais ou terapêuticas dos indivíduos, enquanto 
a ênfase nas aplicações específicas da religião no espaço público tem gradualmente 
perdido a importância. Assim, poder-se-ia observar uma “psicologisação” dos temas 
aos quais os líderes religiosos têm se dedicado e uma patente diminuição  da influência 
que as igrejas têm sobre as opiniões relativas à vida econômica ou política nacionais 
naquele país. 
 
Ainda um outro efeito do estabelecimento da situação de mercado sobre a dinâmica 
dos discursos e práticas religiosas salientado por Berger é o fenômeno da 
padronização dos produtos religiosos.  Essa tendência à assemelhação entre as opções 
de religiosidade oferecidas no mercado, apontada pelo autor em relação ao campo 
religioso norte americano,   era um resultado fácil de ser previsto, se são aceitas as 
premissas do modelo de mercado  numa situação em que existem muitos concorrentes 
pelo mesmo mercado consumidor. 
 
Além do fato de que a coincidência de mercados-alvos produziria uma assemelhação 
entre os produtos, podemos pensar também que outro fator determinante da 
padronização é o processo de imitação de estratégias mercadológicas que fizeram 
sucesso.   Vários exemplos dessa tendência presente no campo religioso norte - 
americano poderiam ser aqui citados, mas vamos nos limitar a mencionar dois: os 
católicos imitaram os diversos grupos evangélico-protestantes tanto nas suas bem 
sucedidas “campanhas de avivamento” (conf. STARK e MCCANN, 1993:121), quanto 
especificamente os Batistas, que utilizaram, no seu esforço de evangelizar o oeste do 
país, a abertura de estradas de ferro particulares, pelas quais circulavam trens especiais 
para o transporte de fiéis para as atividades da igreja (conf. MONDELLO, 1987).   
 
Ainda com relação aos protestantes, o estudo de Moore (1994) demonstra como eles 
criaram equivalentes dos ambientes de diversão “mundanos” nas “Sociedades de 
Temperança” e no movimento conhecido como YMCA, oferecendo dentro do espaço 
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eclesial, entretenimentos correspondentes àqueles  que os fiéis poderiam desejar 
consumir fora da igreja. 
 
Esse processo, que determina a padronização de produtos direcionados para um 
mesmo mercado, coloca uma dificuldade a ser enfrentada pelas organizações 
religiosas: elas devem ter produtos parecidos e ao mesmo tempo diferentes, dificuldade 
também encontrada nas economias seculares, por empresas não religiosas.  Para 
resolver essa situação de duplo nó, que é precisar ser parecida com o concorrente que 
faz sucesso e  ao mesmo tempo ser original, as igrejas fazem modificações que Berger 
chama de “marginais”. Essa diferenciação marginal toma muitas formas: em termos de 
programação, de estilo de liturgia, de seleção dos líderes religiosos e finalmente, de 
itens oferecidos em termos de infra-estrutura (conforto dos prédios, variedade e 
qualidade dos serviços oferecidos,  da música, dos professores de Bíblia e outros). 
 
De acordo com Berger, essa assemelhação entre produtos religiosos produzida pela 
pressão do mercado pode contribuir para facilitar processos ecumênicos  e influenciou, 
aparentemente de forma contraditória, o fenômeno do denominacionalismo, no qual as 
organizações religiosas devem desenfatizar a rivalidade entre denominações, com o 
objetivo de racionalizar as regras da competição, ao mesmo tempo que precisam 
enfatizar a identidade denominacional para poderem continuar no mercado (BERGER, 
1963).  
 
Como podemos ver na exposição precedente, um traço importante do modelo de 
mercado elaborado por Berger é que ele encara a nova situação como um resultado de 
um processo de declínio da religião no ocidente (indicado pela perda do status de 
estabelecimento oficial das igrejas, a retirada da educação de sua administração, a 
separação igreja-estado, a redefinição das organizações religiosas como voluntárias), 
que significou para os grupos religiosos a necessidade de se considerarem unidades 
dentro de um mercado no qual devem competir pelo tempo, lealdade e mesmo sustento 
financeiro de uma específica clientela.  
 
Nessa situação, as organizações religiosas se comportam em grande medida como as 
organizações seculares no mercado econômico, tendendo a ter as mesmas 
preocupações com o apelo popular, com a propaganda, com o ritmo de inovações, tudo 
isto em busca de maiores níveis.  Todo esse processo, de acordo com  Berger, traria os  
sinais de uma situação que colocaria a religião em crise, sendo possível prever, 
inclusive (como conseqüência da situação de mercado), o decréscimo dos números 
relativos à freqüência às atividades religiosas, a afiliação religiosa formal 
(pertencimento à membresia) e a outras baixas em indicadores quantitativos dos níveis 
de religiosidade. 
 
De modo curioso, uma breve análise do desenvolvimento da obra de Berger nos indica 
que o autor não deu continuidade a essa vertente de seu pensamento.  Uma das 
possibilidades explicativas dos motivos pelos quais o autor não continuou produzindo 
análises utilizando o modelo mercadológico é o fato de que uma de suas idéias  
fundamentais, sobre a qual ele coloca a base de seu raciocínio a respeito do caráter de 
mercado, precisamente sua interpretação do fenômeno da secularização, foi objeto de 
ampla revisão, como pode ser visto em uma citação sua em um trabalho produzido 
cerca de uma década depois, que reproduzimos: 
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A presente ressurgência do religioso não apenas indica a possibilidade 
de reverter a tendência à secularização, mas pode ser compreendida 
como uma manifestação do impulso desmodernizante (BERGER, 1993: 
199);  

 
E ainda: 

“Nos  últimos anos, eu tenho chegado à conclusão de que muitos 
observadores da cena religiosa (entre os quais me  incluo) super-
estimaram tanto o grau, quanto a irreversibilidade da secularização". 
(BERGER, 1993). 
 

De qualquer maneira, a sua discussão a respeito da submissão da religião à lógica de 
mercado nas sociedades modernas contemporâneas foi precursora de uma série de 
estudos que constituem o  Paradigma do Mercado Religioso, a partir de trabalhos de 
autores que também inicialmente se dedicam a oferecer uma interpretação do 
fenômeno religioso nos EUA e depois têm pretendido observar a utilidade desse 
modelo em um nível teórico mais geral, que passamos agora a apresentar.   
 
1 . 4 . O “NOVO” PARADIGMA DO MERCADO RELIGIOSO: A 

CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO LIDERADO POR RODNEY  
                STARK 
 
A  partir de meados da década de 80, a produção de um número considerável de 
trabalhos na área de sociologia da religião que utilizam o imaginário econômico  nos 
Estados Unidos justificaram a idéia do surgimento de um Paradigma do Mercado 
Religioso.   Em um artigo de muita repercussão na área, Warner (1993), apresenta as 
linhas gerais desse paradigma em termos de uma oposição ao “velho paradigma”, ali 
definido como uma abordagem que considerava o pluralismo uma ameaça e baseava a 
análise das transformações no campo da religião como resultado das variações nos 
desejos e necessidades dos consumidores (conf. FINKE e IANNACCONE, 1993:28). 
Em grande medida, os trabalhos definidos como resultado do uso do novo paradigma 
tendem a manter a idéia central de que a dinâmica da esfera da religião é 
profundamente alterada pela introdução da lógica mercadológica, como apresentada 
por Berger, no seu já citado  O Dossel Sagrado (1985), divergindo porém em alguns 
pontos que discutiremos a seguir, depois de apresentar algumas linhas gerais das várias 
tendências  presentes no conjunto dessas contribuições.   
 
Em primeiro lugar gostaríamos de citar autores que consideram teoricamente produtiva 
a aplicação da análise econômica a áreas tradicionalmente definidas como não-
econômicas, a partir do exemplo fornecido por Adam Smith30.  Dentre estes, citamos 
aqui Chaves e Cann (1992), que, num artigo onde pretendem explicar as relações 
entre o grau de regulação, pluralismo e estrutura do Mercado Religioso, colocam em 
                                                           
30 Uma outra citação, na qual Smith ([1776]1965) menciona os efeitos do monopólio religioso sobre a 
atividade dos padres,  é a seguinte:   

In the church of Rome, the industry and zeal of the inferior clergy is kept more alive by 
the powerful motive of self-interest, than perhaps in any established protestant church.  
The parochial clergy derive, many of them, a very considerable part of their subsistence 
from the volontary oblations of the people; a source of revenue which confession gives 
them many opportunities of improving. 
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discussão as idéias de Smith e as de Alexis de Tockeville, inclusive para afirmar que a 
economia da religião deve ser explicada com a ajuda de variáveis econômicas e não 
econômicas.   
 
Nessa mesma linha, um  trabalho de Laurence R. Iannaccone (1991) baseia-se na 
discussão a respeito dos efeitos do monopólio religioso sobre os níveis de participação 
e mobilização religiosas  analisando dados referentes às características do campo 
religioso de dezessete países desenvolvidos do Ocidente. 
 
A extensão da análise econômica a problemas além do domínio dos mercados formais 
e dos preços explícitos é também encontrada em Gary Anderson (1988), que, 
inspirado no autor de A Riqueza das Nações  e de The Theory of Moral Sentiments   
conclui, entre outros aspectos, que um mercado livre de regulações permite que a 
religião como instituição desempenhe mais eficientemente o papel de gerar e manter a 
ordem moral, pré-requisito para uma bem sucedida sociedade comercial. 
 
No que concerne à historiografia da religião, dentre os estudos produzidos sob 
inspiração da abordagem mercadológica nos EUA, lembramos aqui o de Jon Butler, 
que focalizou o desenvolvimento pelos Batistas de “mercados espirituais nacionais”, e, 
comentando sobre os líderes denominacionais, em seu desejo de conquistar as regiões 
fronteiriças nos Estados Unidos pós-revolucionário, destacou a habilidade deles de ler 
mapas “com uma competência que desafiava a dos especuladores de terra” (BUTLER, 
1990:275-276).   
 
Ainda no campo da história da religião na América do Norte, Terry Bilhartz 
(1986:139) analisou as “estratégias dos vendedores competidores”, em sua monografia 
sobre a religião em Baltimore, também no período pós-revolucionário e introduziu a 
proposta teórica de  enfatizar o estudo do comportamento dos fornecedores - ou seja, 
das organizações religiosas -, na discussão a respeito do tema.  Essa idéia de focalizar 
o lado dos fornecedores e não mais o lado dos consumidores foi também desenvolvida  
por Natan Hatch (1989:15, 67, 101)  em uma teoria sobre competição entre 
“empresários espirituais”, numa “economia divina”, tendo se constituído numa marca 
distintiva do Paradigma do Mercado Religioso. 
 
Ainda outra tendência significativa na constituição do "Novo Paradigma" foi a de 
aplicar a Teoria da Escolha Racional para explicar o comportamento religioso dos 
indivíduos.  Citamos, dentre os inúmeros trabalhos nessa linha,  o de  Richard Lee 
(1992), no qual o mesmo afirma que ambos, o comportamento religioso e o econômico  
são determinados por uma variável independente comum, a saber, a expectativa de 
lucro.  Outro autor  que pode ser incluído nesse  grupo é Iannaccone (1988), que 
contribuiu com o que ele chama de “microeconomia do sacrifício”.  De acordo com 
esse autor, a decisão de participar ou não de uma religião depende da expectativa dos 
lucros a serem obtidos pela participação individual na organização religiosa, que 
estaria  associada positivamente e diretamente com o nível de sacrifícios previsto na 
proposta de religiosidade. 
 
Partindo de questões tais como:(1) Sob que condições as firmas religiosas são capazes 
de  criar uma demanda?; (2)O que acontece quando somente uma firma oferece 
serviços para os potenciais consumidores de religião?;(3)Baixos níveis de mobilização 
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religiosa refletem primariamente uma demanda fraca ou um produto não atrativo, mal 
vendido, dentro de uma economia regulada e distorcida?; e com o objetivo de 
questionar a idéia de secularização da Europa, propondo uma Teoria da Mobilização 
Religiosa, Stark e Iannaccone apresentam, num artigo intitulado “A Supply-Side 
Reinterpretation of the ‘Secularization’ of Europe” (1994), algumas definições 
básicas para a discussão que fazem sobre Mercado Religioso, além de reunir em sete 
suas proposições teóricas sobre as economias religiosas.  Nessa abordagem que fazem 
da dinâmica da esfera religiosa, os autores citados  enfatizam mais as mudanças de 
comportamento das firmas religiosas do que as transformações das atitudes dos 
consumidores de religião. 
Dentre as definições básicas para a discussão que eles fazem no sentido de construção 
de uma Teoria da Mobilização Religiosa, apresentamos as seguintes: 
 
• Religião: é um sistema de crenças e práticas referentes ao significado último das   

coisas baseadas na crença na existência do sobrenatural; 
• Firmas religiosas: são empresas sociais cuja primeira proposta é criar, manter  e 

fornecer religião para um conjunto de indivíduos; 
• Economia Religiosa: consiste em todas as atividades religiosas acontecendo em 

uma determinada sociedade; 
• Produto Religioso: conjunto de práticas e crenças oferecidos pelas firmas 

religiosas; 
• Consumidores: indivíduos potencialmente interessados em religião; 
• Lucro: quantidade de fiéis que uma firma religiosa é capaz de conquistar num 

determinado período de tempo; 
• Pluralismo: situação da economia religiosa na qual mais de uma firma operam.  

Quanto mais firmas religiosas em atividade, maior o grau de pluralismo. 
• Especialização: processo pelo qual uma determinada firma religiosa cria um 

produto religioso capaz de atender as necessidades e gostos especiais de um 
segmento específico do mercado. 

As proposições que eles enunciam são uma excelente sistematização de toda uma 
discussão realizada no âmbito do que ficou conhecido como o “novo” Paradigma: 
Proposição 1: A capacidade de uma única firma religiosa monopolizar uma 

economia religiosa depende do grau em que o Estado usa a coerção 
para regular a economia religiosa: 

Proposição 2: Na medida em que uma economia deixa de ser regulada, ela se 
tornará pluralística; 

Proposição 3: À medida que a economia religiosa é pluralística, as firmas se 
especializam; 

Proposição 4: Na medida em que uma economia religiosa é competitiva e 
pluralística, os níveis de participação religiosa tendem a ser altos.  
Inversamente, na medida em que a economia religiosa é 
monopolizada por uma ou duas organizações financiadas pelos 
estado, os níveis de participação tenderão a ser baixos; 

Proposição 5: Na medida em que uma firma religiosa exerce um monopólio, ela 
procurara exercer sua influência sobre as outras instituições sociais e 
a sociedade tenderá a ser sacralizada; 

Proposição 6:  Na medida em que a desregulação ocorre em uma economia religiosa 
previamente altamente regulada, a sociedade será dessacralizada; 
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Proposição 7:  A relação entre o grau de regulação da economia e os custos de 
instalação de uma nova organização religiosa no mercado é 
curvilinear - declinando na medida em que o estado exerce menor 
coerção na defesa da firma monopolística, mas subindo outra vez 
quando o pleno desenvolvimento do pluralismo produz um mercado 
competitivo de firmas efetivas e de sucesso. 

Um dos mais polêmicos trabalhos nos quais se aplica o Paradigma do Mercado 
religioso é o The Churching of America (1992), no qual Finke e Stark usam a 
abordagem de mercado religioso para interpretar cerca de 200 anos da história das 
organizações religiosas nos EUA, fornecendo explicações a respeito do declínio e 
ascensão das principais instituições religiosas naquele país, apresentadas no livro 
como mais ou menos bem sucedidas “firmas”.   Muitos se chocaram com a utilização 
explícita de um vocabulário que incluía conceitos como “oferta” e “demanda”; 
“firmas” e “clientes”; “competição”; “fatias de mercado”; “monopólios” e “cartéis”.   
 
Como indicam as definições e as proposições do ‘novo’ Paradigma do Mercado 
Religioso apresentadas acima, as igrejas e seus clérigos são considerados como 
produtores, que decidem quais serão as características do seu produto e as maneiras 
mais apropriadas de vendê-lo, e os fiéis  como consumidores, que escolhem, (quando 
não optam por nenhuma), qual religião vão aceitar e quão extensivamente irão 
participar dela.   
 
Outras duas ênfases dessa abordagem são as seguintes: (1)como em outros 
mercados, num ambiente competitivo, uma determinada firma religiosa somente se 
desenvolverá se oferecer um produto no mínimo tão atrativo quanto o(s) do(s) seu(s) 
concorrente(s); (2) os níveis de regulação podem afetar profundamente os produtores 
e as opções dos consumidores. 
 
Como já dissemos anteriormente, todos esses desenvolvimentos já citados partem da 
formulação de Peter Berger, ou do ‘velho’ Paradigma (conf. WARNER, 1993).  Os 
trabalhos desses dois últimos autores citados não se constituem numa exceção.  O 
ponto de partida é o mesmo, embora os desenvolvimentos e as conclusões sejam, de 
certa maneira diferentes daqueles do que chamamos de fundador do paradigma do 
mercado, como veremos a seguir. 
 
Os autores do ‘novo’ Paradigma de Mercado partilham com Berger a idéia 
fundamental de que a desregulação do campo religioso nos Estados Unidos produziu 
um mercado religioso plural, no qual as igrejas são transformadas em agências que 
competem pela preferência dos indivíduos no mercado e de que a religião torna-se 
um produto para ser consumido no mercado como qualquer outro, tendo as 
economias religiosas funcionamento semelhante ao das comerciais.   Finke e Stark 
também têm como objeto de estudo os efeitos do pluralismo sobre o fenômeno 
religioso naquele país. 
 
É ao focalizarem as conseqüências da situação de mercado religioso plural que  
aparecem, então, algumas variações.  Se no ‘velho’ Paradigma  a situação de 
mercado advinda do pluralismo religioso representa uma ameaça ao futuro da 
religião, pelo fato da diminuição dos níveis de plausibilidade a ela associado, a dupla 
de autores e os outros do grupo acreditam que o ambiente plural é uma oportunidade 
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para o aumento da competição entre as organizações religiosas, que, por sua vez, a 
partir das novas configurações estruturais daí advindas, produzem crescimento e 
desenvolvimento de mais altos níveis de participação religiosa do que em situações 
de regulação do mercado, ou de monopólio. 
 
Mesmo em relação ao processo de secularização,  que é visto por Berger e outros 
autores como sendo um motivo de preocupação, os representantes  do Novo 
Paradigma divergem. Numa direção oposta, estes desenvolvem uma abordagem 
segundo a qual as mudanças conjunturais ocorridas se transformam em  
possibilidades de mercado.  Assim, a secularização é considerada como um processo 
auto-limitado que não leva a sociedade  para a irreligiosidade, mas para o re-
avivamento.  Seu resultado não é o declínio da religião em geral, mas, se bem 
analisado, o declínio de organizações religiosas específicas, que dão lugar a outras 
novas no mercado (FINKE e STARK, 1992:43).    
 
Para descrever a situação provocada pelas situações pluralísticas, os autores  da 
Teoria da Mobilização Religiosa consideram mais preciso o conceito de 
“dessacralização”, segundo o qual as instituições sociais deixam de ser dominadas 
pela influência de uma determinada organização religiosa anteriormente 
monopolística, sem que isso signifique a perda da importância da religião em geral 
ou ainda mais no nível dos indivíduos (STARK e IANNACCONE, 1994:234). 
 
Essa forma de encarar a constituição de mercados religiosos e seus efeitos, enfatiza, 
portanto, que os níveis de participação religiosa são determinados pelas transformações 
no grau de regulação do mercado religioso e na sua influência sobre a atuação das 
organizações religiosas, ou seja, na atividade dos fornecedores.  
 
Os autores do Novo Paradigma contestam as interpretações tradicionais que vêem o 
desenvolvimento, as inovações produzidas pelo crescimento de seitas,  os cultos 
controversos e  os novos movimentos na história da religião na América do Norte 
como uma resposta às transformações das necessidades religiosas dos consumidores.  
De acordo com a nova proposta  de abordagem, as mudanças na esfera religiosa seriam 
determinadas pelas variações não do lado da demanda  dos consumidores, causadas por 
modificações psicológicas ou materiais, mas pelas variações em termos de  
oportunidades que os produtores enfrentam.  Embora reconheçam que os mercados 
religiosos dependem da relação entre as forças da oferta e da procura, destacam que,  
como, historicamente, o lado da demanda tem provado ser mais estável do que os dos 
fornecedores, justifica-se a ênfase no papel determinante dos fatores ligados às 
variações em termos dos produtores31.   
 
Para explicar o sucesso e o fracasso de instituições religiosas no mercado religioso dos 
Estados Unidos, dois fatores seriam fundamentais, de acordo com Finke e Stark 
(1992): o primeiro deles, a questão da intensificação da competição, causada pela 
extinção do monopólio religioso, que obriga as organizações a serem mais 
                                                           
31 Esta estabilidade da demanda ocorreria pelo fato de que os interesses religiosos dos fiéis seriam 
baseados em necessidades humanas fundamentais, enquanto as organizações religiosas seriam mais 
fortemente determinadas por fatores mais “superficiais”, tais como políticas governamentais, 
conjunturas econômico-políticas em geral e outras nesse nível  (Conf. FINKE e IANNACCONE, 
1993:28) 
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imaginativas e eficientes na busca da adesão dos fiéis em potencial; o segundo (que 
tomaram emprestado dos  trabalhos de Iannaccone [1988]), relacionado com a 
dinâmica seita-igreja, a associação positiva direta entre grau de tensão com o meio 
ambiente e o sucesso da organização religiosa.    
 
Falando especificamente dos Estados Unidos, Finke e Stark creditam ao processo de 
desregulação da religião pelo menos três características da atual situação religiosa 
naquele país, quais sejam: o individualismo religioso, o pluralismo e a ênfase no 
marketing religioso. 
 
O individualismo religioso seria uma decorrência direta da desregulação, na medida 
em que, revogada a lei que estabelecia um igreja oficial, os indivíduos ficam, de fato, 
livres, para optar a respeito da orientação que vão seguir em termos espirituais, 
podendo, inclusive, escolher não ter nenhuma religião ou combinar elementos de 
várias, em sínteses elaboradas de modo particular e não institucionalmente. 
 
O pluralismo, de acordo com os autores em questão, sempre existiu, sendo 
anteriormente expresso em termos de religiosidades subterrâneas, sendo a oficialização 
da liberdade religiosa um momento de virem à tona todos os movimentos que eram 
alvo de repressão e de perseguição.  A  profusão que resulta do novo ambiente 
desregulado reforça a idéia da distância que existia entre o que era oferecido em 
termos de religiosidade e as necessidades dos diversos segmentos da sociedade. 
 
Uma vez que as barreiras de mercado, que garantiam a estabilidade da religião oficial 
pelo impedimento legal da entrada de outros concorrentes, deixam de existir, inaugura-
se uma fase de alto nível de competição entre as diversas organizações religiosas, que 
exige das instituições  a mobilização máxima de capital para fazer frente aos outros 
fornecedores na luta pela adesão do maior número possível de fiéis.  Um dos aspectos 
dessa mobilização, também ligado às características específicas do produto religioso, 
que é, em grande medida abstrato, intangível e relacionado com um futuro às vezes 
distante, é o  vigoroso investimento em termos de propaganda feito pelas organizações 
religiosas para garantir altos níveis de consumo.  O marketing religioso toma as 
diversas formas possíveis - tal como nas economias seculares -, envolvendo a 
consideráveis gastos em pesquisas de mercado,  que têm como objetivo conhecer o 
mais detalhadamente possível o perfil dos consumidores que se quer atingir. 
 
Outra proposição a respeito das conseqüências da desregulação do mercado religioso, 
que inclusive se transformou num dos pontos mais controversos da abordagem ora 
discutida, é a de que o pluralismo faria crescer os níveis  de mobilização religiosa 
geral.  Para dar sustentação a essa tese, Finke e Stark apresentam dois argumentos 
sobre a conjuntura religiosa dos Estados Unidos: o primeiro deles seria que o 
crescimento da mobilização e da participação religiosa em situações religiosas plurais 
estaria ligado a um princípio econômico-empresarial amplamente aceito, segundo o 
qual se aumenta a concorrência, tende a aumentar o desempenho, ou a preocupação 
com a performance das organizações em geral.  Assim, para garantir seu sustento em 
situações de mercado, as igrejas devem atrair e manter uma membresia que possa 
prover a força de trabalho e o capital de que elas necessitam (IANNACCONE , 
OLSON e STARK, 1995). 
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O pluralismo religioso também aumentaria a participação religiosa pelo fato de 
responder à variedade de gostos que têm os potenciais consumidores de religião.  Esse 
reconhecimento básico de que o mercado religioso é segmentado permite o surgimento 
e o desenvolvimento de propostas de religiosidade que contemplem uma espectro mais 
amplo de necessidades religiosas, mesmo aquelas consideradas, pelo menos 
inicialmente, como minoritárias. 
 
Uma outra contribuição desses autores no sentido de produzir proposições teóricas 
mais gerais  sobre  movimentos religiosos, é a interpretação mercadológica da questão 
seita-igreja, tema tradicional no campo da sociologia da religião. De acordo com o 
paradigma do mercado religioso, as igrejas atendem aos segmentos de mercado com 
menor necessidade de sacrifício e rigor, bem como de uma fé fortemente baseada em 
aspectos sobrenaturais, enquanto as seitas teriam como público - alvo aqueles 
segmentos interessados em encontrar na religião justamente um conjunto de práticas 
devocionais e espirituais definidas em oposição ao ambiente sociocultural deste mundo  
e construídas em relação ao “outro mundo”. 
 
Ligada à interpretação dessa tipologia, os mesmos autores, aplicando a teoria da 
escolha racional, elaboram o que eles chamam de microeconomia do compromisso 
religioso, segundo a qual os indivíduos tendem a valorizar a religião de acordo com  
"quanto ela custa".    Pelo fato de que as propostas de religiosidades das Igrejas 
tradicionais tendem a ser mais “racionais” e  socialmente aceitas e, portanto, de menor 
custo do que as elaboradas pelas seitas ou  igrejas “periféricas”, aquelas tenderiam a 
ser menos valorizadas (FINKE e STARK, 1992:250). 
 
Os princípios dessa microeconomia informada pela teoria da Escolha Racional seriam, 
basicamente, três: 
a) Os indivíduos avaliarão os custos  e benefícios e irão consumir os produtos 

religiosos que maximizem seus ganhos (da mesma maneira como escolhem 
qualquer outro produto de consumo); 

b) Pelo fato de ser uma mercadoria produzida coletivamente, o prazer que a religião 
oferece depende do grau de sociabilidade que produz.  Assim, quanto maior a 
confiança do grupo nos benefícios que a religião produzirá no futuro, maior a 
confiança dos indivíduos nos mesmos; 

c) Se é possível ter acesso ao lucros da religião sem participar efetivamente nela, os 
indivíduos tenderão a ter baixos  níveis de comprometimento com as organizações 
religiosas  (FINKE e STARK, 1992:253). 

Assim, os mais altos níveis de sacrifício e estigma, presentes nas seitas e nas igrejas 
conservadoras - produziriam níveis mais altos de participação e comprometimento, que 
podem resultar em melhores desempenhos competitivos da organização no mercado, o 
que explicaria também o sucesso maior dos modelos conservadores nos Estados 
Unidos do que o alcançado por aqueles mais liberais. 
 
Segundo o entendimento de Finke e Stark (1992:246), as organizações religiosas 
tradicionais sempre têm vantagens quando a cultura oficial é segura e apresenta altos 
níveis de plausibilidade.  Por outro lado, em tempos de crises culturais de legitimidade 
e de desintegração, a sociedade tende a culpá-las pelo que está acontecendo de errado 
no sistema social e se apresenta uma tendência à diminuição do seu poder e 
importância no mercado. 
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Outra explicação do crescimento das organizações religiosas mais conservadoras 
apresentado pelos autores acima citados, refere-se ao fato de que as religiões mais 
tradicionais teriam se esforçado tanto em acompanhar a modernização  e mesmo a 
secularização da cultura que não conseguem oferecer nelas mesmas o “sagrado”  que 
os indivíduos parecem querer encontrar, quando buscam religião.  De outra maneira, 
podemos dizer que no afã de atender à pressão social para o abandono dos valores e 
práticas tradicionais em favor da visão “moderna” do mundo, o que significou desde a 
redefinição da liturgia, até mesmo, em alguns casos, uma secularização dos aspectos 
teológicos da instituição, as organizações religiosas tradicionais estariam falhando em 
oferecer nelas a satisfação das necessidades dos indivíduos do “totalmente outro”, o 
que abriu espaço para a entrada de novos concorrentes no mercado e para um melhor 
desempenho competitivo das denominações consideradas como rigorosas e definidas 
como “não - liberais”. 
 
1 . 5 . O MODELO DE MERCADO RELIGIOSO COLOCADO EM 

CHEQUE 
 
Uma das críticas à argumentação feita por Finke e Stark  para sustentar a tese  segundo 
a qual o pluralismo religioso se associa positivamente e diretamente com os níveis de 
participação religiosa é aquela que apresenta o dado histórico de que, na Idade Média, 
a Igreja Católica, sendo monopolística, conseguia abarcar o todo da sociedade.  Os 
autores questionam essa idéia, salientando dois pontos: o primeiro  deles, a existência 
de diversas religiosidades "subterrâneas", que significavam,  já, a pressão dos 
consumidores que não tinham suas necessidades religiosas atendidas pelo modelo 
hegemônico de Igreja.  Grande parte dos processos inquisitoriais seriam, inclusive, 
indicativos da existência de demandas religiosas reprimidas,  muitas vezes, pelas 
sentenças exemplares. 
 
O segundo, o reconhecimento por alguns historiadores por eles apresentados de que na 
verdade, naquele período, extensas áreas não eram atingidas pela influência da Igreja 
Católica, o que significa dizer que seus limites institucionais e organizacionais  
determinavam concretamente um impedimento do  acesso dos indivíduos ao consumo 
de produtos religiosos, já que mesmo o produto que era definido oficialmente não era 
oferecido para todos e as barreiras de mercado impossibilitavam a circulação de 
outros32.  Segundo Paul Johnson (1976:228-229), por exemplo, a Igreja fazia um 
pequeno ou nenhum esforço para chegar aos camponeses, num tempo onde a maioria 
da população era camponesa.  Brooke e Brooke (1984:116) notaram, em seu estudo 
sobre religiosidade popular na Idade Média, no qual fizeram um levantamento sobre 
templos  católicos servindo às paroquias - excluídos aqui aqueles ligados aos palácios 
ou castelos, construídos por encomenda de nobres  -, ao longo da Europa, que o típico 
era que eles não fossem maiores do que uma moderadamente grande sala de uma casa 
moderna, o que indica que não havia muita preocupação com a participação das 
populações rurais, que nem caberiam em espaços dessa proporção.  Para citar apenas 
mais um dos estudiosos do tema, os autores do ‘novo’ Paradigma citam o próprio Max 

                                                           
32 Finke e Stark(1993) citam além dos trabalhos mencionados, os estudos de Thomas (1971); de 
Delumeau, 1977; de Schneider, 1990; de Gentilcore, 1992, segundo os quais, também, na Idade Média, 
ao invés de devoção, predominava a indiferença religiosa. 
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Weber (1961:1139), que afirma que “as igrejas da Idade Média tinham uma atitude 
extremamente depreciatória em relação aos camponeses”. 
 
Esses dados sobre a religiosidade na Idade Média serviram para contestar, entre outras 
coisas, o próprio conceito de secularização, construído em certa medida a partir da 
idéia de que, no período anterior ao da modernidade, houvera uma situação social  na 
qual os níveis de devoção e de valorização da religiosidade eram tão uniformemente 
altos, que justificavam falar de uma Europa moderna secularizada, na qual a religião 
perdera importância e teria entrado em declínio 
 
Alguns trabalhos têm questionado a associação positiva entre pluralismo religioso e 
níveis de participação religiosa encontrados pelos autores do Paradigma do Mercado 
Religioso nos Estados Unidos.  Land, Deane e Blau (1991) encontraram um efeito 
negativo da diversidade religiosa sobre a participação religiosa na região e em 
referência ao mesmo período estudado por Stark e Finke. 
 
Outro autor que tem elaborado críticas tanto à aplicação da Teoria da Escolha Racional  
na explicação do comportamento religioso dos indivíduos em geral, tal como 
apresentada por Stark e Bainbrindge (1987), como quanto à análise  que os autores 
do Paradigma do Mercado fizeram da situação da Europa em geral e na Grã-Bretanha 
em particular, é o sociólogo inglês Steve Bruce. 
 
Em primeiro lugar, Bruce (1993) refere-se ao fato de que o modelo teórico do “novo” 
paradigma ignora a cultura, o que tem como conseqüência uma visão distorcida do 
comportamento religioso.  Segundo ele, ao desconsiderar as variáveis estruturais que 
informariam, inclusive, a percepção do que é lucro e o do que é perda, algumas 
aplicações da abordagem econômica do fenômeno da religião estariam operando num 
campo de alto grau de reducionismo do objeto. 
 
Um segundo ponto dessa crítica seria que o aporte econômico tem tido pequena 
ressonância sobre o entendimento que os sujeitos do comportamento religioso têm a 
respeito de suas estratégias de escolha.   Se a abordagem econômica não produz linhas 
de ação plausíveis, o autor considera razoável manter-se cético em relação ao modelo 
utilizado (conf. BRUCE, 1993). 
 
Um terceiro ponto dirige-se à aplicação da Teoria da Escolha Racional para explicar os 
motivos de crescimento de algumas religiões elaborada pelos autores do ‘novo’ 
Paradigma.  Segundo Bruce (1993), ao afirmar que as igrejas crescem por causa do 
alto nível de exigência que fazem aos membros e que  nos mercados religiosos 
liberados de regulação estatal as novas seitas apresentam mais baixos custos de adesão, 
o que produziria mais religiosidade, os autores estariam afirmando um paradoxo, ao 
defender que altos custos e baixos custos produziriam, igualmente, mais participação 
religiosa. 
 
Ainda no mesmo trabalho, Bruce apresenta duas restrições à utilização do modelo da 
Escolha Racional na explicação do comportamento religioso.  A primeira seria a 
questão das opções em relação às quais os indivíduos podem escolher.  Diferentemente 
de produtos secularizados, as propostas de religiosidade teriam dificilmente um 
elemento único de comparabilidade, que garantisse um dos requisitos básicos para o 
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julgamento entre alternativas com o objetivo de  escolher de forma a diminuir custos e 
aumentar ganhos: que as opções de religiosidade sejam genuinamente alternativas33. 
 
A segunda restrição refere-se à aplicabilidade da metáfora dos “produtores” e dos 
“consumidores” ao campo da religião, na medida em que as características particulares 
do objeto impediriam a utilização da racionalidade econômica nessa esfera.  Segundo 
Bruce, as análises que focalizam a religião como um produto para consumo se 
constituem num exagero.  Ele prefere a idéia  de Berger,  segundo a qual, no mundo 
moderno, mesmo os que crêem o fazem de maneira “herética”, já que escolhem a 
divindade e não o contrário.  A despeito da popularidade da sintaxe do consumismo 
como uma fonte de vocabulário, a maioria dos religiosos no mundo moderno não seria 
consumista e tenderia a comportamentos ligados à tradição (BRUCE, 1993:204). 
 
O sociólogo inglês não poupa também as análises que Stark, Iannaccone e outros 
autores do Paradigma do Mercado Religioso fazem quando comparam a religiosidade 
nos Estados Unidos e na Europa.  A respeito dos altos níveis de diversidade religiosa 
existentes na América do Norte, apontados pelos sociólogos americanos como 
responsáveis pelos altos níveis de participação religiosa naquele país, Bruce (1995) 
declara que eles podem ser mais aparentes do que reais, apresentando os seguintes 
dados: primeiro, em 1906, 22 dos 48 estados nos Estados Unidos eram dominados por 
apenas uma denominação (GAUSTAD, 1962, apud BRUCE, 1995);  segundo, pelo 
menos uma parte daquela diversidade seria devida à duplicação racial e étnica, já que, 
por exemplo, as igrejas dos negros não estão tão abertas assim para os brancos e vice-
versa, o que permite questionar em que medida elas são alternativas genuínas no 
mercado.  
 
Questionando a interpretação que eles fazem da história religiosa do Velho Continente, 
segundo a qual não existe nele um processo de progressiva secularização,  pelo simples 
fato de que nunca houve sociedades cristãs no passado, pelo menos "não no sentido em 
que usamos o termo no presente" (STARK e IANNACCONE, 1995:518), Bruce 
(1995:417 - 418) cita uma série de historiadores britânicos que sustentam justamente o 
contrário.  De acordo com a interpretação destes, houve uma Europa e  uma Grã-
Bretanha religiosa e a atual tendência é de declínio da religiosidade tanto institucional 
quanto subjetiva. 
 
Ainda um ponto de discordância entre Bruce e os autores do novo paradigma é aquele 
referente ao motivo dos baixos níveis de religiosidade na Grã-Bretanha.  Enquanto 
Stark, Iannaccone e Finke (1994), atribuem aos problemas enfrentados no lado dos 
“fornecedores”, mencionando a usual ineficiência das organizações religiosas 
patrocinadas pelo estado, tanto em relação à quantidade quanto à qualidade dos 
produtos oferecidos e a atuação delas em termos de produzir barreiras no mercado,  
Bruce (1995) prefere apontar as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais 
que produziram o mundo moderno secularizado como os responsáveis pelo processo 
devido ao qual a religião deixa de ser uma questão estatal e comunitária para se 
transformar num elemento da esfera íntima dos indivíduos.  Ele comenta que essa 
                                                           
33 A dificuldade mencionada pelo autor é justamente referente àqueles modelos de religiosidade que 
impõe critérios para a participação de fiéis, tais como as "igrejas de negros", "igrejas de brancos" e 
outros modelos religiosos associados a etnias, também com características excludentes, que, por isso 
não seriam alternativas genuínas para todos. 
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passagem se deu não como uma conseqüência da conquista da plausibilidade do 
modelo iluminista, mas pelo simples fato de que assim se soluciona o problema de que 
“uma grande parte dos indivíduos não pode concordar a respeito dos deuses” (BRUCE, 
1995:428).    
 
O fato de que, na passagem de uma sociedade religiosa para uma secular, existiu, de 
acordo com muitos historiadores britânicos, um florescente mercado competitivo de 
organizações religiosas, sem que isso tenha impedido a diminuição dos níveis de 
participação religiosa é apontado por Bruce (1995:428) como um elemento que 
também coloca em cheque o modelo de mudança religiosa apresentado por Stark e 
Iannacconne.34    
 
Reforçando os argumentos críticos do sociólogo inglês acima citado, Frank J. 
Lechner (1996) entra no debate, trazendo dados que demonstram que as previsões da 
Teoria do Mercado Religioso também não teriam se realizado na Holanda.  A 
avaliação feita por Lechner ataca a análise de Stark, Iannaccone e outros, tanto 
empiricamente quanto teoricamente. 
 
Empiricamente, pela alusão aos dados das análises da situação religiosa em pelo menos 
em algumas partes da Europa, que apontam para processos atuais de secularização; 
teoricamente, criticando as novas posições tomadas pelo grupo de sociólogos 
americanos a partir das objeções apresentadas por Bruce, em seu artigo a respeito das 
análises mercadológicas da Grã-Bretanha (LECHNER, 1996:252).  O autor refere-se 
às declarações feitas por Stark e Iannaccone, no artigo em que respondem a Bruce, 
no qual afirmam que:  

 ...fatores outros além da regulação estatal das economias religiosas 
podem limitar a escolha dos indivíduos e daí sabotar a competição.  
Nenhum cientista social competente negaria a importância da 
percepção humana como mediadora dos efeitos do pluralismo e da 
competição. (STARK e IANNACCONE, 1995:442-3) 

 
Lechner diz que isso poderia significar uma “conversão [dos autores do Paradigma do 
mercado Religioso] à sociologia”, mesmo assim considerando-a limitada, na medida 
em que não os levaria ao reconhecimento de que a ênfase da teoria deles na variável 
dos fornecedores é precária, continuando a ignorar o poder que a “percepção humana” 
teria de, moldando a demanda potencial, não somente mediatizar os efeitos do 
pluralismo e da competição ao ponto de suprimi-los, mas até de revertê-los.   
 
O mesmo autor  salienta ainda a necessidade de uma teoria da dinâmica da esfera 
religiosa que se preocupe mais com  os padrões de comportamento da demanda, o que 
requereria um exame que situasse culturalmente as preferências dos atores, cujo status 
de “consumidores” de religião variaria de sociedade para sociedade.  Para explicar o 
comportamento das organizações religiosas com base nas escolhas dos atores, tornar-
                                                           
34 Stark e Iannaccone (1995:516)  replicam as críticas dizendo, entre outras coisas,  que Bruce ignora a 
distinção que eles fazem entre religiosidade organizada e religiosidade subjetiva, e que por isso não 
pode pensar numa demanda potencial que está esperando apenas pela desregulação do mercado e pelo 
aumento da competição entre organizações religiosas para se desenvolver; e ainda apontam algumas 
imprecisões estatísticas, como, por exemplo, o fato de excluir do cálculo das porcentagens de afiliação e 
freqüência a atividades religiosas os grupos não-cristãos.   
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se-ia necessária uma interpretação contextual do significado dos símbolos religiosos, 
dos motivos religiosos e do próprio conceito de “religião” (LECHNER, 1996:261). 
 
Na visão de Lechner, a situação da Holanda desafiaria a interpretação do ‘novo’ 
Paradigma pelo fato de que a existência de regulação não significou até recentemente 
baixos níveis de mobilização religiosa, e também por contrariar a idéia do modelo 
segundo a qual o grau de pluralismo varia de maneira diretamente inversa ao grau de 
regulação, já que o pluralismo teria crescido sem nenhuma significativa mudança nos 
níveis de regulação do mercado (LECHNER, 1996:258).     
 
Seguindo Bruce (1995a) em sua análise da situação na Grã-Bretanha, Lechner (1996) 
atribui o declínio da demanda por religião na Holanda à passagem da ênfase na 
comunidade para a ênfase no indivíduo, uma transformação ao nível da organização da 
sociedade e da cultura que suplantou qualquer efeito que o pluralismo religioso 
pudesse provocar.   Segundo o autor, para explicar os efeitos do pluralismo e da 
competição em casos particulares, seria necessário analisar a estrutura do mercado, 
observando tanto a instância da economia cultural quanto a da economia da religião. 
   
Em resposta as objeções de Lechner acima citadas, Stark e Iannaccone (1996:265-6) 
reapresentam sua teoria  dando atenção para as especificidades não só do mercado 
religioso na Holanda, mas também no Quebec e na Polônia, nos seguintes termos, que 
reproduzimos: 

1 . Os produtos religiosos são ao mesmo tempo de risco e de custos.  Eles 
exigem sacrifício de recursos valiosos em troca de recompensas que, na 
maioria dos casos estão fora do alcance de qualquer prova empírica; 
2 .  Face aos custos e riscos mencionados, os consumidores de religião tendem 
a recuar, reduzindo seus níveis de participação e de compromisso; 
3 . Um vigoroso marketing é requerido das organizações religiosas para evitar 
a tendência dos fiéis a desistir de participar e para garantir altos níveis de 
compromisso; 
4 . À medida em que os níveis de competição nas economias religiosas forem 
baixos, a(s) organizações serão preguiçosas  e não gerarão altos níveis de 
compromisso  ou de participação institucionalizadas; 
5 . Sociedades onde existem baixos níveis de compromisso e de participação 
religiosa tenderão também a não ter uma efetiva socialização em termos de 
religião; 
6 . Onde um grande número de pessoas recebe pouca ou nenhuma socialização 
religiosa, a religiosidade subjetiva tenderá a ser idiossincrática e heterodoxa, 
mas será sempre mais expressiva do que a participação dos indivíduos em 
religiões organizadas; 
7 . Em toda e qualquer sociedade na qual se desenvolva uma economia 
religiosa baseada no mercado, muitas organizações religiosas competirão 
pelos vários segmentos do mercado; 
8 . O nível médio de religiosidade em uma sociedade, mantidas constantes as 
outras variáveis,  será proporcional ao seu nível de competição religiosa; 
9 . Organizações religiosas rigorosas  tenderão a ter mais altos níveis de 
participação do que as liberais, pelo fato de insistir na condenação de baixos 
níveis de compromisso individual; 
10 . À medida que as forças competitivas forem limitadas dentro de uma dada 
economia religiosa, o pluralismo não resultará em níveis altos de participação 
religiosa; 
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11 . Mesmo quando as economias religiosas não apresentam alto nível de 
competição, elas podem gerar altos níveis de participação religiosa à medida 
em que as organizações religiosas servirem de veículos para o conflito social.    
(tradução de Lemuel Guerra)       

 
Alguns dos destaques que essa reformulação da apresentação dos pontos da Teoria do 
Mercado religioso são os seguintes: 
 
a)Fica clara uma distinção que anteriormente não tinha sido enfatizada entre 
pluralismo religioso - presença de muitos fornecedores - e competição.  Segundo os 
autores citados “pluralismo religioso somente é importante se incrementar a escolha e 
a competição, oferecendo aos consumidores um amplo espectro de produtos religiosos 
e se forçar os fornecedores a serem mais dispostos a atender à demanda e mais 
eficientes” (STARK e IANNACCONE, 1996:266)35; 
 
b)Embora enfatizando o lado dos fornecedores, é justamente a influência da 
competição no sentido de forçá-los a se preocupar mais com a atendimento da 
demanda que eles destacam como determinadora de níveis de mobilização religiosa; 
 
c)O item 11 coloca a possibilidade de explicação de casos em que economias 
monopolísticas ou oligopolistas como as do Quebec, da Irlanda do Norte, da Polônia e 
da própria Holanda não apresentam os baixos níveis de participação religiosa previstos 
na teoria como regra geral.  Com efeito, a participação religiosa nessas sociedades se 
incluem nos casos em que a religião serviu de veículo de expressão de conflitos sociais 
nacionalistas ou de construção de identidades grupais. 
 
O caso especifico da Holanda, no qual a crítica de Lechner (1996) à Teoria do 
Mercado Religioso se fundamenta, onde a estrutura “pilarizada” caracteriza uma 
situação de alta concentração no mercado religioso e ao mesmo tempo de altos níveis 
de participação religiosa, seria explicada pelo fato de que as religiosidades 
expressavam setores da sociedade em luta entre si.  De acordo com Stark e 
Iannaccone (1996:269), o conflito entre Católicos, os liberais socialistas e a Igreja 
Oficial da Holanda  substitui a competição entre as organizações religiosas, 
representando a luta entre grupos definidos dentro da sociedade, em vigorosa 
oposição, e exigindo altos níveis de demonstração pública de lealdade via participação 
religiosa (ou de não participação religiosa, como no caso dos socialistas)36. 
 
Ainda outro dentre os trabalhos que discutem a aplicabilidade empírica da Teoria do 
Mercado Religioso, está o  realizado pelo sociólogo canandense Peter Beyer,  no qual 
                                                           
35 Essa distinção pode ser usada para esclarecer a situação em sociedades organizadas sob castas, nas 
quais,  cada casta sendo servida por sua própria - independente e distinta - firma religiosa (o que, 
dependendo do número de castas) poderia  se caracterizar uma situação de pluralismo religioso, sem no 
entanto existir competição entre firmas.  Como afirmam Stark, Finke e Iannaccone (1994:442-4), 
“Funcionalmente, a situação de um dado indivíduo numa sociedade assim seria idêntica à daquele que 
vive numa sociedade que tem apenas uma firma religiosa  monopolista.”  
36 Sem querer me estender muito ainda, gostaria de pontuar que, numa tréplica, Lechner aproveita para 
dizer que quando Stark e Iannaccone reconhecem o papel circunstancial da competição e a importância 
do conflito social na moldagem da dinâmica do mercado, eles estariam reconhecendo uma premissa 
básica do “velho” Paradigma, segundo a qual o mercado e a racionalidade dos atores devem ser 
analisados no seu contexto institucional e cultural   (LECHNER, 1996:274). 
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afirma que a história religiosa do Canadá desafia tanto a abordagem do “novo” 
Paradigma quanto as teorias da secularização.  As análises de Berger (1985) e de 
Wilson (1966) a respeito da secularização, por exemplo, são desafiadas na medida em 
que, até 1960, a mobilização religiosa naquele país seria alta especificamente por 
causa da associação da religião com produtos e funções secularizadas.  Uma vez que o 
estado desligou os serviços e projetos de construção nacionais das igrejas, a 
mobilização religiosa teria decrescido (BEYER, 1997:285).   
 
Já a associação da regulação do mercado com baixos níveis de participação religiosa e 
da desregulação com o seu crescimento contida no novo Paradigma também não se 
verifica no Canadá, de acordo com o mesmo autor.  Segundo os dados da história da 
religião daquele país, citados por Beyer no mesmo trabalho, até o começo do século 
XIX, o mercado religioso era regulado e ao mesmo tempo apresentava altos níveis de 
mobilização religiosa.  A partir de 1960, a regulação diminui e no entanto a 
mobilização religiosa prevista na Teoria do Mercado Religioso não teria aumentado 
(BEYER, 1997:285). 
 
No que se refere à comparação entre nações, pelo menos dois trabalhos confirmam de 
alguma maneira a tese do aumento da participação religiosa em tempos de pluralismo.  
Iannaccone (1991) numa pesquisa na qual comparou 14 nações européias, mais 
Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos, usando um índice clássico para 
medir pluralismo em termos de economia secular - o índice Herfindal37 - e médias de 
freqüência semanal à igreja, para medir o nível de participação religiosa, obteve 
resultados da análise de regressão segundo os quais o pluralismo religioso explicaria 
90% da variação na freqüência às igrejas38 .   
 
A partir de uma análise institucional e baseado nas idéias da economia clássica, ele 
então identificou cinco mecanismos que produziriam o efeito indicado, a saber: quanto 
mais livre o mercado, maior a participação religiosa.  O primeiro, o fato de que, como 
em outros mercados, instituições religiosas subsidiadas pelo estado produzem 
ineficientemente, resultando em menos opções de serviços e de menor qualidade; o 
segundo, o fato de que, mesmo quando os indivíduos não tem que pagar pelos serviços 
religiosos, os níveis de prática e de participação serão mais baixos porque os 
consumidores não têm o controle sobre a quantidade ou qualidade da religião 
sustentada pelo estado;  o terceiro,  os administradores estatais estarão numa posição a 
partir da qual poderão influenciar os conteúdos e políticas da religião oficial de acordo 
com seus interesses.  Se não houver congruência entre os interesses burocráticos e a 
preferência dos consumidores, essa influência reduzirá os níveis de interesse pelas 
atividades religiosas; quarto,  uma única religião patrocinada pelo estado não pode 
atender à variedade de estilos e de escolhas religiosas desejadas pelos diversos 
indivíduos; e por último, o capital religioso humano investido em uma religião estatal 
ineficiente irá restringir a população a essa situação, impedindo o surgimento de 
alternativas que poderiam incrementar, se fosse de outra maneira, a vitalidade religiosa 
(IANNACCONE, 1991). 
 
                                                           
37 H = ∑ s.ј...., onde  si é a fatia de mercado da igreja i, isto é, o número de pessoas afiliadas à igreja  i 
dividido pelo número de pessoas afiliadas a todas as igrejas de uma determinada unidade de análise. 
38 As seis nações européias nas quais mais de 80% da população eram nominalmente católicos foram 
excluídas da análise. 
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Ainda segundo o autor acima, para países protestantes, quanto maior a concentração 
em termos de mercado religioso, menor seria o nível de participação religiosa e vice-
versa.  No que se refere  aos países onde o catolicismo é predominante, operando em 
situações quase de monopólio, a hipótese não se verificaria, devido à capacidade que a 
Igreja Católica deve ter de, por definição, oferecer um certo tipo de pluralismo dentro 
do seu espaço eclesiástico, o que a tornaria mais hábil do que os protestantes em 
responder às pressões da  variedade de preferências religiosas. 
 
Em relação ao catolicismo, o próprio Stark (1992) realizou um estudo em 45 nações 
onde a Igreja Católica é ativa para testar a  hipótese segundo a qual  o nível de 
participação da média dos católicos varia de maneira inversamente proporcional à 
proporção de católicos na população.  A hipótese estatística foi comprovada, 
significando que a Igreja Católica seria mais eficiente em mobilizar membros onde ela 
é confrontada ou por semi-monopólios protestantes ou por situações pluralísticas. 
 
Outro trabalho em que é testada a hipótese Finke/Stark de que monopólios religiosos 
produzem mais baixos níveis de participação religiosa do que mercados  não regulados 
é o de  Chaves e Cann (1992).  Utilizando uma escala de seis itens para medir o nível 
de regulação do mercado religioso de cada nação, a saber:  

(1) existe uma única igreja oficialmente designada como estatal; (2) existe 
o reconhecimento estatal de algumas denominações e de outras não; (3) o 
Estado indica ou tem como prerrogativa aprovar a indicação de líderes de 
igreja(s); (4) o Estado paga diretamente os salários do pessoal da(s) 
igreja(s); (5) existe algum tipo de sistema de imposto eclesiástico; (6) o 
Estado subsidia diretamente a operação, manutenção ou despesas de 
capital de igrejas(s). (CHAVES e CANN, 1992:280) 
 

eles confirmam a hipótese do modelo de mercado em relação aos países onde existem 
predominância de protestantes, como apresentada por Iannaccone (1991) - eles 
usaram, inclusive, a mesma amostra.  No que concerne aos mesmos países 
predominantemente católicos nos quais a hipótese não se confirma, eles apresentam a 
sugestão de que para complementar a análise em termos de mercado, e possibilitar a 
extensão da aplicabilidade do modelo,  seria necessário adicionar algumas variáveis 
não-econômicas, tais como fatores políticos que afetam  o comportamento da variável 
participação religiosa diretamente, como por exemplo uma identificação simbiótica da 
religião com o estado.  
Tentando testar a aplicabilidade do modelo de mercado a outros tipos de religiosidade, 
Chaves, Schraeder e Sprindys (1994), em uma pesquisa em que investigaram as 
relações entre regulação estatal e participação religiosas entre segmentos muçulmanos 
minoritários de mercados religiosos em 18 nações industrializadas e 
predominantemente cristãs, concluíram que, se controlada a variável classe social, 
existe uma poderosa relação negativa  entre regulação estatal e participação religiosa 
de mulçumanos.  Inversamente, mesmo em sociedades onde o cristianismo é 
hegemônico, menos regulação da religião pelo estado produz altos níveis de 
participação naquele grupo. 
 
Esses mesmos autores apresentam ainda como desafios ao modelo da economia 
religiosa, ou ao Paradigma do Mercado Religioso, a explicação da situação da religião 
nos países mulçumanos ou não-cristãos tais como Paquistão, Indonésia, Tailândia e 
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outros, onde parece haver uma diferença marcante em relação aos do ocidente, no que 
se refere à relação igreja-estado (CHAVES e CANN, 1992:288; CHAVES, 
SCHRAEDER e SPRINDYS, 1994:1095). 
 
Finalizando esta seção, citamos ainda o trabalho de V. A. Hamberg e Thorleif 
Pettersson, no qual são testadas as hipóteses fundamentais da Teoria do Mercado 
Religioso na análise da situação religiosa contemporânea na Suécia, em comparação 
com alguns dados referentes aos Estados Unidos.   Segundo os autores, a estrutura 
semi-monopolística - existindo uma organização religiosa subsidiada pelo estado, a 
“Igreja da Suécia” e outras que eles chamam de “Igrejas Livres” - da economia 
religiosa sueca se associa de maneira paradoxal com baixos níveis de religiosidade 
subjetiva e com altos níveis de afiliação religiosa (HAMBERG e PETTERSSON, 
1994:206). 
 
Depois de fazer algumas considerações sobre as situações nas quais o monopólio não 
significa necessariamente baixa participação religiosa, como, por exemplo, no caso em 
que o estado impõe pela força a freqüência às atividades religiosas, ou ainda nos casos 
em que se associam religião e fatores políticos; e, por outro lado, sobre as situações em 
que o pluralismo religioso ou inexistência de regulação estatal não leva 
necessariamente à competição mercadológica, minimizada por estratégias de auto-
regulação do mercado como as iniciativas de ecumenismo, por exemplo,  os autores 
chegam a conclusão de que em áreas onde as igrejas livres são mais fortes, as 
organizações religiosas tendem a oferecer um mais variado número de produtos 
religiosos, que se associa com mais altos níveis de freqüência às igrejas.  Da mesma 
maneira, onde o incentivo para a competição entre denominações é mais forte - ou 
seja, o pluralismo denominacional é mais desenvolvido -, as taxas de afiliação religiosa 
das igrejas livres tendem a ser mais altas (conforme HAMBERG e PETTERSSON, 
1994). 
 
Uma estratégia específica de medição das formas de adequação dos fornecedores às 
necessidades da demanda, em termos de número e variedade de produtos religiosos 
oferecidos por cada firma, permitiu também a conclusão de que dentre as 500 
paróquias analisadas na Suécia,  aquelas que investiram na qualidade e quantidade das 
atividades religiosas oferecidas foram as que mais aumentaram  suas taxas de afiliação 
religiosa (conf. PETTERSSON e GUSTAFSSON, 1990, apud HAMBERG e 
PETTERSSON, 1994:214). 
 
1 . 6 . A ÊNFASE NA DEMANDA, O ENFOQUE NOS PRODUTOS 

RELIGIOSOS E OUTRAS APLICAÇÕES DA METÁFORA DO 
MERCADO NA ANÁLISE DO CAMPO DA RELIGIÃO 

 
 
Além de propor a utilização da orientação econômica - ou seja, em termos de mercado 
- para as análises do campo da religião, a ênfase na teoria da escolha racional e a 
suposição, em termos teóricos, da estabilidade das necessidades religiosas dos 
consumidores, uma das marcas distintivas principais do Novo Paradigma do Mercado 
Religioso em relação ao Paradigma Tradicional é o fato de interpretar as mudanças no 
campo da religião como sendo o resultado de transformações não no lado da demanda 
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e sim em transformações das condições enfrentadas pelos produtores de produtos 
religiosos ao longo do tempo. 
 
Assim,  para os autores dessa proposta de abordagem, não seriam as  variações 
ocorridas no campo dos consumidores, tais como “um certo tipo de realinhamento 
cultural”, “crises da fé”, “busca de formas de escapar à modernização e à 
racionalidade” e outras do estilo que determinariam, por exemplo,  a história da 
religião nos Estados Unidos.   Contra essa  maneira de interpretar os fatos, eles 
apontam alguns exemplos de como, desde a época da colônia, processos ligados ao 
nível de regulação do mercado,  ou seja, a existência de condições governamentais ou 
internas ao próprio mercado facilitando, incentivando, ou pelo contrário, impedindo a 
entrada e circulação de produtores de propostas de religiosidade,  influenciaram alguns 
marcos da dinâmica da religião na América do Norte. 
 
De acordo com o novo paradigma, o crescimento meteórico das então seitas coloniais 
(Metodistas e Batistas) começou a partir do momento em que o suporte governamental 
de uma religião oficial, ou a regulação do mercado religioso, deixou de existir e graças 
ao seu estilo hierárquico, que permitiu inovações como a estratégia de utilização de 
“pregadores intinerantes” e dos “acampamentos” (camp meetings), e não por causa das 
mudanças ocorridas nas necessidades religiosas dos primeiros americanos.   
 
Da mesma maneira, o fenômeno do tele-evangelismo e o sucesso dos pregadores 
pentecostais e fundamentalistas nos EUA  se deveria menos a um re-encantamento da 
demanda religiosa, e mais ao fato de que a Comissão Federal de Comunicações (The 
Federal Communications Comission) estabeleceu regras facilitando a entrada deles, 
depois de acabar o poder do Conselho Federal de Igrejas (The Federal Council of 
Churches), que, dominado por um cartel de igrejas tradicionais, determinava para 
quais organizações religiosas iria o tempo dedicado aos programas religiosos na 
televisão norte americana, sempre excluindo as propostas religiosas que poderiam 
significar uma concorrência perigosa. 
   
Ainda outro exemplo de aplicação dessa visão que privilegia a abordagem do lado dos 
produtores é a interpretação elaborada pelos autores do “novo” paradigma a respeito da 
onda de movimentos orientais que irrompe na década de sessenta nos EUA.  Segundo 
esses autores, longe de significar os efeitos do surgimento de uma “nova consciência 
religiosa” (uma “invenção equivocada dos teóricos”, segundo Finke e Iannaccone 
[1993:37]), o desenvolvimento dessas  seitas e cultos vindos da Ásia somente foi 
possível graças às modificações da lei de imigração, votadas pelo congresso, e 
promulgadas pelo Presidente Johnson, em 1965, o que resultou na extinção da 
proibição da imigração de asiáticos, que tinha sido decretada no período da I Guerra 
Mundial.  Essa mudança possibilitou a entrada dos gurus orientais no país,  que a partir 
daquele momento puderam iniciar suas atividades proselitistas e aproveitaram a 
liberação de uma demanda reprimida que  durante muito tempo se alimentava da 
leitura dos seus livros ou de viagens isoladas aos países de origem dos fundadores. 
 
Numa direção oposta à da ênfase no lado da oferta, o trabalho de Reginald W. Bibby, 
no seu Fragmented God: the poverty and potential of religion in Canada (1990) 
enfatiza a maneira pela qual a  variável “demanda dos consumidores”, em sua relação 
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com a variável nível de competição do mercado, atua na modelagem da dinâmica de 
mudanças nos discursos e práticas religiosas. 
 
No livro de Bibby já citado, encontramos uma análise exemplar na qual o autor utiliza 
a idéia de Mercado para explicar, partindo dos dados coletados em três enquetes 
nacionais utilizando a técnica de painéis, realizadas em 1975, 1980 e 1985,  as 
características principais do fenômeno religioso no Canadá.  De acordo com o autor - e 
essa é a idéia principal que gera a produção do livro -, a religião vem gradativamente 
perdendo espaço e importância na sociedade canadense, o que é indicado pelos dados 
das surveys,  segundo os quais menos e menos canadenses são influenciados pela “voz 
da religião” (BIBBY, 1990:165).  Segundo o mesmo, a observação diacrônica de 
algumas variáveis como ‘crença em Deus, em Jesus, na vida após a morte’; freqüência 
com que os indivíduos realizam práticas religiosas tais como “orar” e “ler a Bíblia”; 
freqüência com que os indivíduos tiveram experiências religiosas tais como “presença 
de Deus”, “presença do diabo”; o nível de conhecimentos teológicos e sobre a Bíblia 
indicam o declínio da importância da Igreja na vida das pessoas  e tem apontado para 
um movimento que sai da dominância das fontes religiosas e vai para o domínio das 
fontes seculares. 
 
Os dados dessa conjuntura indicam uma crise da religiosidade institucionalizada e  
uma configuração diferente em termos de fruição da religião, no sentido de uma 
organização da mesma  em torno dos indivíduos e cada vez menos sob a influência  da 
tradição.  A individualização da atividade religiosa parece ser, de acordo com Bibby, 
uma conseqüência da hegemonização de um modelo de  sociedade altamente 
especializado e orientado para o consumo, que produziria um processo equivalente na 
esfera da religião (BIBBY, 1990:1). 
 
Para interpretar o fato de que as formas privadas, em contraposição às 
institucionalizadas, ganham terreno na sociedade canadense, o autor usa o conceito de 
“religião invisível”, de Luckmann (1966), segundo o qual o desenvolvimento de 
sistemas individuais e não institucionais de sentido desempenhariam o papel de prover 
coerência a vida das pessoas, que era anteriormente exercido pelas religiosidades 
organizadas  (BIBBY, 1990:43). 
 
A atitude de consumo de bens e serviços, um traço marcante do sistema social como 
um todo, é aplicada crescentemente em relação à religião, traduzindo-se nesse campo 
em termos de adoção de crenças, práticas e celebrações,  vistas como produtos no 
mercado e não mais como elementos aprendidos pela reprodução da tradição, via 
processo de socialização. 
 
A tendência ao abandono dos laços com as religiões institucionalizadas tradicionais, 
portanto, produz o que Bibby chama de consumo especializado da religião, que 
significa a prática individual de adotar fragmentos religiosos, ou seja, crenças , práticas 
especificas e celebrações religiosas de maneira isolada, caracterizando-se a 
predominância de um consumo seletivo nessa área (BIBBY, 1990:80). 
 
Embora o autor mencione que sempre houve pessoas que adotavam fragmentos de 
religiosidades, a novidade é a extensão com que essa prática vem sendo adotada, o que 
configura os traços de um tendência social.  Nas palavras dele: “People in greater and 
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greater number are drawing upon religion as consumers, adopting a belief here and a 
practice there.”39  (BIBBY, 1990:80) 
 
A hegemonia dessa prática social do consumo seletivo e fragmentado de religião 
significa ao mesmo tempo um movimento de abandono do compromisso tradicional 
com as instituições religiosas, ao qual as organizações religiosas, de acordo com 
Bibby, tentam responder o máximo eficientemente possível. 
 
A mudança na ênfase no compromisso para a ênfase no consumo seletivo/fragmentado 
não se limitou a algumas partes do país ou a alguns indivíduos ou grupos religiosos. O 
estilo fragmentado está, segundo Bibby, virtualmente em todos os lugares. As 
organizações religiosas têm reagido a essa mudança social e cultural transformando-se 
em altamente eficientes “fragment outlets”40,  oferecendo então religião como um 
catálogo de produtos de consumo (BIBBY, 1990:110). 
 
Assim, ao invés de apresentar a religião como um sistema de sentido destinado a 
determinar a vida completa de uma pessoa, as organizações religiosas passam a 
oferecer uma ampla variedade de crenças práticas, programas e itens de serviço, que 
podem ser combinados de acordo com as necessidades dos indivíduos-consumidores. 
Nas palavras do autor; “a religião está disponível em todas as formas e tamanhos  e os 
consumidores de fragmentos têm diante de si uma multiplicidade de opções” (BIBBY, 
1990:111). 
 
De acordo com este autor, portanto, a diminuição do peso da tradição e o aumento  da 
determinação individual da preferência religiosa remete para o crescimento da 
importância da variável demanda dos consumidores na determinação da evolução das 
organizações religiosas, inclusive no que se refere à produção de discursos e no 
estabelecimento das práticas devocionais. 

 
Outro autor que analisa as transformações no desempenho das organizações religiosas 
num ambiente de mercado como conseqüência da necessidade de adequar-se à 
demanda é Lawrence Moore.  Em seu livro, Selling God (1994), ele descreve, a 
partir da análise da história religiosa dos Estados Unidos, o processo pelo qual, numa 
situação de mercado,  com altos níveis de competição entre as igrejas e religiosidades, 
mas também contra outros substitutos propostos pela cultura do lazer e do 
divertimento, os discursos e as práticas religiosas naquele país se transformam, 
movidas pela necessidade de responder às necessidades de uma sociedade com alto 
grau  de  mutabilidade41. 
 

                                                           
39 "As pessoas estão cada vez em maior número sendo atraídas para a religião como consumidores, 
adotando uma crença num lugar e uma prática noutro" (tradução de L. Guerra). 
40 Pontos de distribuição de fragmentos (de religião). 
41 Ha inúmeros exemplos da mentalidade de mercado na literatura sobre religião nos Estados Unidos.  
Veja , por exemplo esse, de um dos fundadores dos famosos “Camp Meetings”, uma das mais bem-
sucedidas técnicas de proselitismo iniciadas pelos metodistas e depois copiadas pelos batistas e outros, 
que consistia em "grandes reuniões religiosas ao ar livre que duram vários dias" (Halévy, 1913:393): “A 
religião deve ser popular.  Para ser popular ela tem que adequar o estilo de suas operações às 
características do público sobre o qual ela pretende agir.” (Gohan, 1854:166) 
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Para o autor, as instituições religiosas interagem com, influenciam e são influenciadas 
pelas tendências populares dentro de uma cultura marcadamente comercial, como 
quaisquer outras organizações.  O esforço para criar uma demanda religiosa crescente - 
ou pelo menos manter atendidos os fiéis já conquistados -,  tem, desde o tempo dos 
“revivalistas” metodistas, provocado um sempre crescente investimento em estratégias 
mercadológicas (MOORE, 1994:55). 
 
Essa auto-definição da religião enquanto produto para o mercado, já que não existia 
uma força da tradição que determinasse a imediata participação dos indivíduos numa 
determinada religiosidade, contribuiu para um rápido desenvolvimento de técnicas 
mercadológicas, redes de distribuição e técnicas de proselitismo de tal maneira 
agressivas no campo religioso nos Estados Unidos, que depois foram copiadas por 
homens de negócios seculares e políticos (MOORE, 1994:91). 
 
Sem desprezar a importância dos fatores já colocados pelos autores do Paradigma do 
Mercado, tais como a inexistência de regulação no mercado,  Moore  nos chama a 
atenção para um elemento fundamental na produção dos altos níveis de mobilização 
religiosa naquele país, ou, se quisermos, do alto nível de consumo de religião: a 
concepção, hegemônica no meio, a respeito da necessidade de dar aos consumidores o 
que eles querem receber, fruto da mentalidade mercadológica segundo a qual os níveis 
de consumo dependerão dos graus de correspondência entre a oferta e a demanda. 

  
Moore cita muitos exemplos de mudanças que ocorreram no campo da religião nos 
Estados Unidos, a partir da sensibilidade das organizações religiosas às características 
da vontade - muitas vezes silenciosa - da demanda dos consumidores reais e potenciais 
de religião, na segunda metade do século XIX. Um deles, a transformação da 
influência pública da religião em termos de dogmas e doutrina para uma ênfase nos 
problemas morais.  Segundo o autor,  foi a partir da consideração do imenso sucesso 
editorial que as estórias  com lições de morais -  contra o adultério, o suicídio, a 
bebida, o sexo livre e o jogo -, faziam entre os protestantes norte-americanos, que os 
líderes religiosos entenderam a necessidade de explorar a temática da moralidade 
(MOORE, 1994:22).   
 
Um outro exemplo dessa ligação entre práticas religiosas e pressão da demanda 
popular foi a estratégia, usada naquele país pelos mórmons, de promover festas nas 
quais os fiéis podiam dançar, e os investimentos que os mesmos fizeram em termos de 
teatro, num período em que a maioria dos líderes religiosos condenava essas e outras 
práticas, embora ambas fossem muito populares.  Numa conjuntura na qual 
provavelmente o mais sério concorrente das igrejas era justamente o crescente número 
de atividades de lazer além das fronteiras eclesiais, uma estratégia razoável foi 
reproduzir, dentro das igrejas, opções de divertimento que os fiéis, principalmente os 
jovens, estavam muitas vezes procurando fora dela (Conf. MOORE, 1994:95-94). 
Tanto essa abordagem elaborada por Moore quanto a de Bibby acima apresentada  
chamam a nossa atenção para o fato de que a situação de mercado,  a competição que 
ela  implica, coloca de imediato a importância do pólo  dos consumidores42.   
                                                           
42 Cabe aqui destacar que esses processos sociais exercem uma forte pressão sobre as organizações 
religiosas.  Não é que os padres, pastores, ou outros quaisquer tipos de líder religioso “quisessem” criar 
um sistema competitivo de mercado entre denominações, “decidissem” transformar a religião numa 
mercadoria de consumo, oferecida no mercado como qualquer outra.  As condições estruturais nas quais 



  

 

                                                                                                                                                                 72 
 

Ao nosso ver, entretanto, tanto a perspectiva que privilegia o lado dos  fornecedores 
quanto a que centraliza a atenção na demanda dos consumidores como determinante 
dos níveis de religiosidade em situações de mercado podem ser questionadas se 
quisermos construir uma abordagem que considere a totalidade da estrutura 
mercadológica e que se preocupe não apenas em explicar os níveis de participação ou 
mobilização religiosa, mas também em oferecer alguns pressupostos explicativos das 
mudanças nas religiões em termos  mais amplos de dinâmica da esfera da religião.  
 
Mesmo que aceitemos a premissa de que a demanda religiosa dos consumidores tende 
a ser estável, devemos considerar os diferentes tempos da estruturação mercadológica 
do campo religioso, nos quais, mediante modificações em termos de regulação e 
concorrência entre produtores, a pressão  que a vontade dos consumidores exerce sobre  
esfera da religião experimenta oscilações.  Defendemos aqui a hipótese de que o poder 
determinante da variável ''demanda dos consumidores" estaria associado positivamente 
e inversamente ao nível de concentração do mercado religioso, ou seja, quanto menor a 
concorrência  entre organizações religiosas,  mais possibilidade elas têm de operar 
ignorando as necessidades religiosas dos indivíduos.  Inversamente, quanto maior a 
concorrência no mercado, mais atenção institucional será dada na elaboração dos 
contornos do produto religioso ao atendimento da demanda, variável que teria nessa 
conjuntura poder hegemônico na determinação da dinâmica da esfera religiosa.     
 
Embora aparentemente a mudança nas regras da concorrência seja o fator mais 
poderoso na determinação das mudanças religiosas, já que atua diretamente sobre a 
estruturação do mercado e sobre os níveis de competição que se estabelecem entre as 
organizações religiosas,  é preciso considerar o desdobramento desse primeiro 
momento, que é justamente aquele no qual, nas decisões a respeito dos contornos do 
produto religioso que vai ser colocado no mercado em situação de intensa competição, 
o poder da demanda se exerce efetivamente.  É aí que as transformações da proposta 
de religiosidade - o estabelecimento de padrões éticos de comportamento moralmente 
adequado, o tipo de liturgia e de práticas devocionais a serem enfatizadas e colocadas 
em prática e outros elementos dos produtos religiosos - são decididas. 
 
Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a intensificação da concorrência produz o 
aumento do poder da variável demanda dos consumidores, essa mesma situação 
produz o crescimento do significado do caráter organizacional do fenômeno religioso.  
É como se a partir da presença de uma mesma condição, decorrente da estruturação da 
esfera religiosa em mercado, a instituição ficasse simultaneamente mais fraca, por 
depender mais profundamente da demanda dos consumidores, e, mais forte, - de 
acordo com a sociologia do conflito elaborada por Simmel -, como resultado da 
pressão exercida para a mobilização de recursos necessários ao enfrentamento da 
oposição dos  vários concorrentes. 
 
Ao nosso ver, é mais adequado tentar uma abordagem do fenômeno que inclua 
fornecedores e consumidores como sendo partes de um mesmo processo, no qual um 
determina o outro, da mesma forma que acontece nos mercados econômicos seculares.  
                                                                                                                                                                        
o fenômeno da religião ocorre fazem com que seja praticamente  impossível que as instituições 
religiosas evitem a mentalidade de mercado - o imperativo de crescer, a associação entre crescimento e 
inovação; o uso de publicidade; a necessidade de construir redes que liguem o local e o nacional; o 
hábito de pensar em termos de resultados tangíveis de conquista de novos fiéis, dentre outras. 
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Assim, não podemos considerar a constituição de produtos religiosos  e das estratégias 
pelas quais eles vão ser propostos no mercado separadamente do perfil da demanda dos 
consumidores aos quais se dirigem, da mesma maneira que não podemos pensar que as 
necessidades religiosas dos indivíduos em sociedade, e, ainda mais, as formas pelas 
quais eles conseguem satisfazê-las, se construam a partir apenas de características 
humanas fundamentais, gerais ou como o resultado de decisões isoladas que ignorem 
as alternativas  e os lugares de poder de onde estas lhe são oferecidas.  
   
Nesta proposta de abordagem, analisamos a dinâmica  da esfera religiosa como 
determinada pela lógica de mercado no que se refere: (1) aos níveis de competição 
entre organizações religiosas entre si e da religião com outras instâncias de 
interpretação e significação do mundo; (2) ao fato de que a situação de mercado 
pressupõe uma sociedade inclusiva orientada para o consumo e esta impõe que o que 
as organizações religiosas oferecem seja atrativo para a clientela potencial; (3) à 
relação entre a demanda dos consumidores e as organizações produtoras de bens 
religiosos, sendo a primeira uma variável  fundamental  para o entendimento da 
temática das  transformações nos discursos e práticas na esfera das religiões.  
 
CONCLUSÃO 
 
Como vimos anteriormente, o aporte do Novo Paradigma salienta o lado dos 
fornecedores ou produtores de religião, enfatizando a importância da desregulação para 
uma atuação mais efetiva das firmas no mercado.  Prevendo o crescimento dos níveis 
de consumo de religião devido ao aumento dos níveis de eficiência das organizações 
religiosas, que produzem em maior quantidade e em melhor qualidade os produtos 
religiosos, graças ao aumento nos níveis de competição, eles somam a idéia de que os 
consumidores se comportam de maneira racional, escolhendo religiões a partir de 
considerações a respeito dos níveis de sacrifício e de recompensa.  Embora 
concordemos a princípio com os argumentos, chamamos a atenção para alguns 
elementos que, ao nosso ver precisam ser considerados. 
  
Inicialmente, não é possível considerar os produtores sem pensar nos consumidores, 
assim como e impossível entender a demanda dos fiéis como isolada e 
autodeterminada.  Para analisar de forma adequada variáveis tais como a)estrutura 
organizacional; b)tipologia dos líderes religiosos; c) a teologia e a ética das diversas 
propostas de religiosidade; d) técnicas de evangelização e outras, é indispensável ter 
em vista tanto os aspectos das instituições em competição quanto as variáveis que 
definem os grupos aos quais a mensagem religiosa se dirige.  
 
De não menor importância para um entendimento claro da dinâmica interna à esfera de 
religião são os dados do meio ambiente mais amplo, como já foi acima colocado 
quando da apresentação das críticas que o Paradigma do Mercado Religioso tem 
recebido.   Mesmo relativizando o grau de generalização e de predictibilidade da 
abordagem mercadológica é preciso considerar fatores sócio-econômico-políticos  e as 
informações sobre mudanças nos padrões culturais, todos esses influenciando, 
inclusive, as percepções dos indivíduos e grupos a respeito dos custos e benefícios da 
participação em religiões organizadas. 
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Essa idéia do contínuo entre a produção, o meio ambiente e os consumidores conduz 
nossa abordagem a, partindo das premissas do modelo de mercado, procurar entender a 
dinâmica da esfera da religião no nordeste do Brasil considerando as influências da 
competição sobre a forma de atuação das organizações religiosas em termos de 
racionalização, níveis de eficiência e ação no mercado, em referência aos dados do 
macro sistema e em referência às demandas religiosas dos consumidores.   
 
Assim,  a força do aumento da concorrência entre organizações religiosas no processo 
de moldagem das práticas e discursos religiosos na região é aqui considerada em 
termos das mudanças nas formas pelas quais as características da demanda são levadas 
em consideração na elaboração dos produtos religiosos.  Para nós, é essa preocupação 
com a demanda, juntamente com a idéia implícita a ela segundo a qual as práticas 
religiosas, os discursos religiosos são considerados, moldados e manejados no espaço 
social como mercadorias para um consumidor abstrato, que, acima de todas as outras, 
se constitui na marca definitiva da instalação da lógica de mercado na esfera da 
religião. 
 
Nesse sentido, nossa decisão de abordar o contínuo acima mencionado, pode ajudar a 
produzir uma compreensão menos endógena da dinâmica da esfera da  religião do que 
as que normalmente são produzidas a partir da aplicação apenas dos pressupostos do 
Novo Paradigma.  Ao mesmo tempo,  proporciona uma abertura da explicação na 
medida em que, além de examinar os efeitos de níveis mais altos de concorrência entre 
modelos de religiosidade sobre os níveis de participação religiosa, focaliza o  processo 
pelo qual os níveis de competição atuam sobre as atitudes organizacionais  em relação 
à mudança e estas sobre a  transformação dos discursos e práticas religiosas. 
 
Analisando a possível correlação entre os níveis de competição e as atitudes e práticas 
organizacionais em relação à mudança, estamos dando atenção a um dos aspectos do 
processo pelo qual a dinâmica da esfera da religião se define.  Esse espaço mediano 
não tem sido focalizado nas análises em que foi aplicada a perspectiva da Teoria do 
Mercado Religioso, sendo estas normalmente mais preocupadas com o  grau de 
regulação da economia religiosa,  com os níveis de competição que daí se geram e com 
os aspectos finais do processo, ou seja os níveis de participação religiosa no mercado 
resultantes, medidos normalmente em termos de afiliação e freqüência às atividades 
religiosas. 
 
Nosso esforço neste trabalho é o de, além de testar algumas das premissas básicas do 
Paradigma do Mercado Religioso, tais como a associação entre níveis de competição e 
os níveis de participação religiosa, exercitar a aplicação da idéia de mercado à analise 
da conjuntura recente da esfera da religião e contribuir no sentido da elaboração de um 
modelo mercadológico de análise da dinâmica da esfera da religião que integre a 
ênfase no lado do fornecedores com a ênfase no lado da demanda dos consumidores, - 
o que resulta no reconhecimento da importância de considerar  variáveis sociológicas 
ligadas ao macro-ambiente no qual opera o sistema da religião - propondo a inclusão 
de alguns elementos da teoria a respeito da concorrência. 
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CAPÍTULO 2: 
 
A metáfora do Mercado 
Religioso e a questão da 
mudança na esfera da 
religião no Brasil 
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A METÁFORA DO MERCADO  RELIGIOSO E A  QUESTÃO 
DA MUDANÇA NA ESFERA DA RELIGIÃO NO BRASIL 

 
 
Falar a respeito de religião, em grande medida, significa, para muitos, deixar de lado o 
tema da mudança.  Comumente as pessoas associam à idéia de religiosidade às noções 
de imutabilidade e atemporalidade, pensando o fenômeno a partir dos conceitos de 
dogma, de verdade absoluta, de ortodoxia doutrinária e outros dessa natureza.   
 
Assim,  uma "boa" teologia seria aquela que fosse capaz de se manter a mesma através 
dos tempos, o que provaria, inclusive,  não ter sido necessário fazer revisões de 
quaisquer tipos nos conceitos e artigos de fé, que teriam sua validade e adequação 
mantidas. No âmbito da doutrina, da Teologia e de outros aspectos constitutivos da 
religiosidade enquanto sistema simbólico, encontramos uma espécie de "núcleo duro", 
de cuja centralidade, continuidade e imutabilidade dependeria a aceitabilidade e 
plausibilidade do modelo religioso, traduzidas na preservação da adesão dos fiéis já 
afiliados e na conquista de novas pessoas. 
 
Se nos mantivermos na discussão da religião enquanto cosmovisão, portanto, um dos 
parâmetros mais adequados será justamente o da conservação ou imutabilidade, já que 
sua eficácia simbólica dependeria, em grande medida, da durabilidade das concepções 
oferecidas a respeito de pontos básicos tais como a origem do homens, seu destino, as 
causas do sofrimento e outros dessa natureza. 
 
No que se refere à articulação dos modelos de religiosidade com os sistemas sociais, 
muitos trabalhos de análise sociológica têm demonstrado de que maneira a religião tem 
contribuído para a manutenção do status quo.   Duas matrizes teóricas, a saber, o 
funcionalismo e o marxismo  dão suporte a essa visão, privilegiando, respectivamente,  
a ação da religião em termos de produção de integração e de conformismo na área da 
política43.     
 
Podemos também  encontrar  estudos que focalizam o envolvimento da religião em 
processos de transformação social, como , por exemplo, os que têm como objeto os 
movimentos sociais de restauração democrática na América Latina.  Atualmente, a 
preocupação com o ressurgimento de fundamentalismos religiosos e seus efeitos 
político-culturais também tem ganho espaço no campo internacional da sociologia da 
religião, atualizando a idéia de que os modelos de religiosidade podem agir tanto na 
direção da conservação de estruturas de dominação como no sentido de sua 
transformação. 
 
Neste trabalho não é pretensão nossa discutir necessariamente os aspectos da mudança 
em relação aos aspectos teológicos, ou o núcleo simbólico "duro" dos modelos de 
religiosidade, nem especificamente os pontos referentes à articulação da religião com a 

                                                           
43 Alguns autores tentam ver no âmbito dos textos marxistas sobre a religião alguns elementos que 
possibilitem a análise da religião enquanto instrumento para a transformação social.  Bons exemplos são 
os trabalhos de CAMARGO (1971) e de MADURO (1981).  Esse último é um dos principais 
representantes de uma considerável produção que segue os pressupostos gramscinianos de análise da 
religião na perspectiva de transformação da sociedade. 
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preservação/transformação de estruturas de poder político, como  fazem alguns estudos 
mencionados no parágrafo anterior.  Nosso propósito é entender de que maneira as 
transformações se realizam nos modelos de religiosidade em termos de moldagem dos 
seus discursos e práticas religiosas, a partir de modificações na constituição interna da 
esfera - ou do campo, ou ainda, do mercado - da religião no Brasil.  Privilegia-se aqui a 
definição institucional do fenômeno religioso, sendo nosso objetivo demonstrar que, 
acima de todos os fatores que possam ter influenciado e influenciam a dinâmica da 
esfera do religioso, aqueles ligados aos aspectos organizacionais - relativos às questões 
de sobrevivência institucional, à preocupação relativa à manutenção e expansão dos 
espaços ocupados no campo religioso - têm uma inegável preponderância. 
 
A temática da metamorfose do campo religioso brasileiro tem sido focalizada em 
vários estudos e pesquisas recentes no campo das ciências sociais, tanto no âmbito 
nacional, como na produção de brasilianists.   David Lehmann, por exemplo, no seu 
The struggle for the Spirit (1994), compara os neopentecostais e  os basistas 
católicos  no que ele chama de "arena" da religiosidade no Brasil, na qual cada um dos 
grupos entraria na competição pela possibilidade de "falar" pelo povo; Paul Freston 
(1994), analisou a história dos pentecostais e neo-pentecostais e as transformações 
ocorridas na prática política de grupos evangélicos brasileiros, assinalando a 
construção de projetos políticos definidos por grupos tradicionalmente vistos como 
alheios à expressão mais direta na esfera da democracia representativa parlamentar; 
Vasquez (1998), entre outros, discute a decadência do  modelo progressista católico 
como um resultado da conjunção de fatores ligados à conjuntura interna nacional e 
internacional da Igreja Católica e de variáveis referentes ao campo religioso nacional e 
constitutivos do panorama social do país nesse final de século; André Corten (1995) 
concentra seus esforços na análise do crescimento dos pentecostais e dos carismáticos 
católicos em relação ao esvaziamento da Teologia da Libertação; Mariano (1995) 
estuda as transformações teológicas, axiológicas, estéticas e sociais levadas a cabo no 
campo dos pentecostais, em referência, principalmente, ao surgimento da Igreja 
Universal do Reino de Deus, que inaugura um tipo de evangelicalismo menos sectário. 
  
Na produção desses e de outros estudiosos encontramos a idéia de que, no campo 
religioso brasileiro, as organizações religiosas passam a operar num ambiente não mais 
marcado pelo monopólio da Igreja Católica, mas caracterizado por um clima de 
pluralismo, dominado pela turbulência e realinhamento institucional, destinados ao 
enfrentamento das novas condições de concorrência.  Essa nova realidade em termos 
de esfera da religião nos coloca questões tais como: Que mudanças principais estão 
ocorrendo?  De onde e para onde se deslocam os evangélicos em geral e 
especificamente os pentecostais? Como reagem os católicos à erosão da posição de 
monopólio historicamente ocupada?  Que transformações acontecem nos protestantes 
históricos em referência à concorrência com os neo-pentecostais?  Quais os pontos 
mais dinâmicos, que pressionam em direção às mudanças? 
     
É nosso objetivo defender, neste capítulo, que algumas das transformações pelas quais 
atravessam tanto o modelo do catolicismo,  como os outros modelos de religiosidade 
no Brasil, podem ser explicadas como sendo o resultado do aumento da competição na 
esfera da religião, gradualmente organizada em termos de mercado religioso, o que 
tem como conseqüência o crescimento da importância dos imperativos da ação 
necessários à sobrevivência institucional das mensagens religiosas dentro do mesmo 
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mercado.  A lógica mercadológica sob a qual a esfera da religião opera, produz, entre 
outras coisas, o aumento da importância das necessidades e desejos das pessoas na 
definição dos modelos de práticas e discursos religiosos a serem oferecidos no 
mercado,  ao mesmo tempo que demanda das organizações religiosas maior 
flexibilidade em termos de mudança de seus "produtos"  no sentido de adequá-los da 
melhor maneira possível para a satisfação da demanda religiosa dos indivíduos.   
 
Nesse sentido, a idéia que perpassa nossa análise é a de que os fatores básicos para 
entender  as mudanças que os modelos de religiosidade atravessam no Brasil devem-
se, principalmente, às transformações estruturais das relações de forças no campo 
religioso nacional, em referência à introdução nele do que chamamos de lógica 
mercadológica. 
 
De outra forma, diríamos que as condições estruturais do campo religioso, e, de 
maneira destacada, a constituição de um mercado religioso no qual crescem os níveis 
de competição, determinam de modo indelével a dinâmica interna dos discursos e 
práticas religiosas.  Nos contextos de pluralismo acentuado em que vivemos, passou o 
tempo em que as instituições religiosas podiam propor um conjunto de exigências 
relativas à fé e ao comportamento esperando uma aceitação social imediata.  Nas 
sociedades contemporâneas, crescentemente orientadas para o consumo, o que as 
organizações religiosas oferecem tem que ser atrativo para os potenciais consumidores.  
Assim, o ethos do consumo, que prevalece em termos de sociedade inclusiva,  e o 
pluralismo que prevalece no campo (e fora dele) são elementos fundamentais para 
entender como se operacionaliza a lógica mercadológica na esfera da religião. 
 
É para aplicar esse modo de analisar as transformações pelas quais passam os modelos 
de religiosidade na conjuntura recente que examinaremos, a seguir, alguns fatos da 
história da religião no Brasil, começando com o processo pelo qual a Igreja Católica 
vai perdendo sua posição de monopólio no mercado religioso nacional e se vê 
pressionada à realização de mudanças reativas em seus discursos e práticas religiosas, 
refletidas na adoção de modelos de religiosidade diferenciados ao longo do tempo. 
 
2 . 1 . OS MODELOS DE IGREJA CATÓLICA NO BRASIL E A INFLUÊNCIA DAS 

FORÇAS DE MERCADO 
 
A Igreja católica tem, através dos anos, adotado diferentes modelos eclesiais no Brasil, 
cada um com concepções diferentes da missão a ser desempenhada pela  instituição, 
das formas litúrgicas a serem praticadas, dos temas a serem focalizados nos sermões, 
das estratégias de evangelização e dos outros aspectos da religiosidade.  "Como as 
propostas de Igreja se modificam?"; "Quais os fatores que influenciam as 
transformações no "produto" religioso a ser oferecido no mercado, em termos de 
discursos e práticas religiosas?", são duas das questões que queremos discutir nessa 
seção. 
 
O que está em jogo quando a hierarquia abre espaço para que se operacionalize uma 
determinada forma de ser igreja, é a eficácia do conjunto de significados e de visões do 
mundo que são oferecidos à massa de fiéis atuais e potenciais.  Assim, as modificações 
introduzidas em termos de discursos e práticas religiosas se constituem num esforço no 
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sentido de tornar, a cada momento, o produto  religioso oferecido mais eficiente - em 
termos de eficácia simbólica -, em atender as necessidades religiosas dos fiéis. 
 
Partimos de uma  abordagem  que enfatiza, portanto, a crescente necessidade que  as 
diferentes organizações têm de se sintonizar com o perfil dos fiéis - consumidores -   
no sentido de moldar a mensagem, as atividades, os estilos de celebração, os temários 
dos sermões e outros aspectos do modelo de religiosidade em consonância com a 
demanda dos indivíduos.   
 
Essa dependência das instituições religiosas em relação à vontade dos consumidores 
parece variar de maneira diretamente proporcional ao nível de competição em um dado 
mercado religioso e também se relaciona com as mudanças no papel social da religião 
na vida dos indivíduos, que têm produzido, entre outras coisas,  uma tendência que 
aponta para um consumo fragmentário de religiosidade. 
 
Essa necessidade de um olhar sempre atento às características da demanda dos 
consumidores de religião sofre, portanto, a influência das características estruturais da 
concorrência no campo religioso.   Como vimos no capítulo anterior, as condições sob 
as quais  operam as organizações religiosas, - ou, se quisermos usar os termos do 
"Paradigma do Mercado Religioso", as regras de regulação da economia religiosa, e, 
de maneira destacada os níveis de competição aos quais se submetem as organizações 
religiosas -, também atuam no sentido de determinar uma maior ou menor 
suscetibilidade da instituição à demanda religiosa dos indivíduos. 
 
Junto com essa determinação externa à instituição, temos ainda o fato de que a adoção 
de um modelo de ser igreja é o resultado da hegemonização de uma concepção 
eclesiológica e mercadológica particular no âmbito da própria organização, sendo esse 
espaço intra-organizacional um lugar de lutas ideológicas acirradas, estas, por sua vez, 
não de todo desligadas das preocupações institucionais de sobrevivência e expansão. 
 
No Brasil, o que temos observado é a convivência de múltiplas maneiras  de conceber 
a identidade católica.  Embora exista na instituição um alto grau de hierarquização, o 
que ocorre é uma luta ideológica entre diferentes concepções de Igreja no espaço de 
autonomia dos bispos e padres locais e, desde que não coloquem em cheque as 
características básicas da organização, - seu núcleo "duro" - as orientações de dioceses 
e paróquias podem divergir entre si. 
 
As divergências na definição do que é ser católico e a respeito de como deve atuar a 
Igreja Católica, existentes no seu espaço eclesiástico,  são determinadas, dentre outros 
fatores: a) pelas diferenças existentes entre facções de religiosos relativas às definições 
dos objetivos da instituição; b) pelas suas variadas concepções  a respeito dos meios 
para alcançar as finalidades institucionais escolhidas; c) pelo enfrentamento de 
posições ideológicas contrárias a respeito da maneira pela qual a proposta de 
religiosidade católica deve se posicionar em relação às questões ligadas às estruturas 
de poder vigentes na sociedade; d)pela força da demanda dos consumidores.   
 
De qualquer maneira, acreditamos que essas divergências tendem a ser resolvidas 
levando em consideração o caráter institucional da Igreja Católica, ainda mais em 
situações em que o campo religioso se estruture em termos de mercado desregulado, 



  

 

                                                                                                                                                                 80 
 

nas quais  as organizações religiosas tenderão a se preocupar com questões ligadas a 
sua sobrevivência, à manutenção e expansão dos espaços ocupados.  Nesse sentido,   
por causa do acirramento da competição, as organizações religiosas em geral, e a Igreja 
Católica em particular,  tendem a moldar seus discursos e seu conjunto de práticas 
sacramentais em referência às características da demanda dos fiéis já conquistados e do 
público a ser atingido. 
 
Algumas periodizações referentes aos tipos de estruturação organizacional adotados 
pela Igreja Católica no Brasil têm sido elaboradas por estudiosos da história 
eclesiástica católica brasileira.  Como veremos a seguir, um dos fatores de maior peso 
na determinação  de algumas das principais modificações em termos de suas propostas 
de religiosidade através da história  foi, de uma maneira ou de outra, a necessidade de 
concorrer com outras alternativas, religiosas ou não-religiosas, pela preferência dos 
indivíduos na sociedade.  
 
De acordo com  Mainwaring (1986), que elabora uma periodização exemplar, a Igreja 
Católica teria assumido cinco modelos no curso da história do Brasil.  Passamos a 
apresentá-los ligeiramente, ao mesmo tempo em que fazemos comentários a respeito 
dos elementos que teriam atuado no sentido de produzir as mudanças observadas nas 
transições de uma maneira de estruturar suas definições de missão, da sua relação com 
as classes sociais e de outros componentes. 
 
2 . 1 . 1 . O MODELO DA CRISTANDADE 
 
Cronologicamente, o MODELO DA CRISTANDADE é o primeiro a ocorrer no 
Brasil, abrangendo o período que começa na colônia e vai até meados do século XIX.  
Esse modelo é profundamente dominado pelo estilo eclesial medieval.   Alguns 
elementos podem ser citados para justificar essa afirmação.  Em primeiro lugar, a idéia 
de monopólio religioso, que produzia a prática de levar o catolicismo a todos, inclusive 
usando a força; em segundo lugar, vivia-se um estilo de sociedade quase que 
totalmente catolicizada.  Todas as organizações sociais deviam expressar e defender os 
princípios do catolicismo, construir-se nos termos determinados pela Igreja Católica e 
receber dela expressa e direta regulação (conf. BRUNEAU, 1974:11).  Nesse período, 
os interesses eclesiais e do Estado coincidiam e a relação da Igreja com os governos se 
baseava numa negociação envolvendo o oferecimento da organização eclesiástica 
como meio de operacionalização da política estatal em troca de suporte financeiro e 
concessão de privilégios.  A hierarquia eclesial católica funcionava como um grupo de 
funcionários do Reino de Portugal (conf. BRUNEAU, 1974:16; ALVES, 1979:24).   
Junto com a inércia que a própria situação de monopólio religioso produzia, o fato de 
que os padres eram mal remunerados provocava a dedicação dos religiosos às 
atividades seculares e menos dedicação às atividades propriamente eclesiais, o que 
também influenciava no tipo de produto religioso oferecido pela Igreja. 
 
Um outro aspecto a destacar a respeito do Modelo da Cristandade, que também pode 
ser entendido no contexto privilegiado do monopólio exercido pelo catolicismo no 
país, é aquele referente à forma como a Igreja Católica definia o povo, seus valores e 
sua religiosidade.  O que se observa nesse período da história eclesiástica católica é 
que se fazia uma representação negativa das camadas populares, vistas como 
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ignorantes e alienadas, o que produzia uma certa desvalorização da cultura e da 
religiosidade populares (conf. MAINWARING, 1986).  
 
Esse modelo começa a declinar por volta de 1870, quando acontecem alguns sinais de 
mudança na articulação Estado-Igreja e na composição interna do campo religioso: por 
um lado, se aguçam as contradições entre a ideologia republicana e a tradição católica, 
mediante as aspirações de mais poder do Vaticano sobre a Igreja no Brasil, que 
significava, na prática,  uma contraposição ao estilo de dominação institucional pelo 
Estado  até então exercida (conf. BRUNEAU, 1974:26);  por outro, a chegada dos 
protestantes ao campo religioso nacional, que se utilizavam do oferecimento de 
serviços educacionais e assistenciais para concorrer com o catolicismo pela preferência 
dos fiéis.   
 
2 . 1 . 2 . O MODELO DA NEO-CRISTANDADE 
 
Já no final do século XIX, uma nova situação enfrentada pela Igreja Católica 
determina a adoção de novos padrões de organização e de atuação na sociedade, que 
chamamos aqui de MODELO DA NEO-CRISTANDADE, justificada de certa maneira  
como uma reação aos novos tempos da República secular e pelo início da concorrência 
com outros modelos de religiosidade que entravam no país. 
 
Em termos de desregulação oficial do mercado religioso nacional, vale a pena 
mencionar a influência do anticlericalismo europeu sobre a sociedade como um todo e 
sobre o governo, em particular, que determina significativamente o tratamento que  D. 
Pedro II dá à Questão Religiosa, e que vai , inclusive, provocar a quebra oficial dos 
laços entre Igreja Católica e Estado no Brasil em 1890.   
 
A separação oficial do Estado coloca os termos de uma nova situação a ser enfrentada 
pela Igreja Católica no país: a perda dos recursos financeiros utilizados para o sustento 
dos padres e o fim da obrigatoriedade do ensino religioso, fato que sinalizava para uma 
reorganização das relações na economia da religião e que exigiria uma nova postura da 
instituição, mais agressiva, competente e organizada.  
 
A partir do mapeamento das novas condições às quais se submetia a instituição, a 
Igreja reconhece a necessidade  de promover uma presença mais forte e autônoma na 
sociedade, reagindo aos vícios herdados por anos de vivência sob o sistema de 
padroado, que implicava numa série de privilégios, mas também mantinha a Igreja 
num nível de submissão quase que completa ao Estado, o que, por sua vez,  acarretava 
em conseqüências negativas em termos de desempenho organizacional. 
 
Confirmando um dos pressupostos básicos do Paradigma do Mercado Religioso, 
segundo o qual a desregulação da economia e o aumento do nível de competição no 
campo da religião produzem uma ação mais intensa das organizações religiosas, 
observamos, no período acima citado, uma revitalização da atuação da instituição, que 
se traduziu num despertamento para a necessidade de reorganização da Igreja a nível 
nacional, com o objetivo de transformá-la numa força presente e atuante na sociedade 
(conf. ALVES, 1979:17; BRUNEAU, 1974:37; MICELI, 1988:11-13). 
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O investimento no fortalecimento institucional ocorrido nas décadas iniciais da 
República Velha é demonstrado, por exemplo, no crescimento do número de dioceses 
existentes.  Em 1890 eram apenas 12; em 1900, 17; em 1910 já havia 30; em 1920, 58.  
Nesse momento a organização já lutava contra as tendências secularizantes presentes 
na sociedade e concorria com dois outros produtos religiosos, a saber, alguns tipos de 
protestantismo e com o espiritismo. 
 
Esse momento que se segue à separação da Igreja do Estado constitui-se, portanto, 
num período de reconstrução organizacional, marcada pela perda do financiamento dos 
salários dos padres e de outros recursos e privilégios estatais e pela avaliação da 
ameaça representada pela concorrência de outras mensagens religiosas.  É verdade que 
os padres não passaram a ter que conquistar seu sustento pela congregação às quais 
serviam, como faziam os pastores protestantes, mostrando zelo religioso e atividade, 
mas o fato de que o ambiente no qual atuavam se modificava, exigindo o 
enfrentamento de um certo grau de hostilidade - o que sempre faz mobilizar 
adrenalina, esprit de corps, ou coisa semelhante -, aliado à nova necessidade de auto-
financiamento institucional, que se traduzia em mais rigor avaliativo e aumento do 
controle, pode ter contribuído consideravelmente para o aumento da dedicação dos 
religiosos e para a  revitalização geral da sua atividade.   
 
As mudanças experimentadas nesse período, tais como a estabilização das fontes de 
receita, a recuperação de seu patrimônio imobiliário, a "modernização" de suas casas 
de formação e seminários, a dinamização de sua presença territorial, a diversificação e 
quase monopólio dos serviços escolares principais, prepararam a Igreja para a posição 
de relevo por ela ocupada na vida política nacional durante as décadas de 30 e 40.   
 
Foi justamente sua viabilização enquanto empreendimento religioso e como 
organização burocrática que, inclusive, possibilitou a significativa força de pressão e o 
considerável poder de barganha que marcaram a atuação  da Igreja Católica na esfera 
pública brasileira até o período de refluxo nos anos 50 (conf. MICELI, 1988:153-4; 
DELLA CAVA, 1975:13-15; BRUNEAU, 1974:40). 
 
No que se refere, porém, à forma pela qual o modelo da Neo-Cristandade encarava a 
religião popular e as camadas pobres da população, não notamos grandes diferenças 
em relação àquela do modelo anterior, o que é compreensível, já que as relações de 
forças com eventuais concorrentes não colocavam seriamente em perigo a posição de 
hegemonia quase absoluta da igreja Católica no país. As manifestações religiosas 
"populares" que ganhavam expressão no âmbito do catolicismo - como, por exemplo, 
as associadas ao Padre Cícero - eram ostensivamente combatidas e a visão hegemônica 
sobre esse assunto na hierarquia católica era a de que a Igreja necessitava lutar contra 
essas "formas de religião primitivas" e implantar uma fé mais madura.   Como no 
modelo anterior, no modelo da Neo-Cristandade a relação da Igreja com os setores 
populares baseava-se numa concepção de povo como incapaz, ignorante e medíocre, 
em oposição à definição dos padres e intelectuais católicos. 
 
De qualquer maneira, demonstrando uma visão competitiva e a preocupação em não 
ceder espaços, mesmo que pequenos, à investida dos protestantes e espíritas nas 
camadas populares,   a Igreja começa a desenvolver, nesse modelo, uma prática 
marcadamente assistencialista, criando uma  significativa rede de obras assistenciais 
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nas décadas de 20 e 30.  Tratava-se de fazer frente à estratégia dos concorrentes de 
conseguir espaço no campo religioso através do oferecimento de serviços em áreas nas 
quais o Estado não atuava de forma efetiva. 
 
É, ainda, graças à necessidade de concorrer de maneira mais competente com 
protestantes, espíritas e umbandistas que, a partir de meados da década de 50, a Igreja 
realiza uma série de mudanças em termos de discursos e práticas sociais, adotando um 
novo modelo eclesial, conhecido como REFORMISTA-MODERNIZADOR 
(conforme BRUNEAU, 1974; ALVES, 1979 e MAINWARING, 1986). 
 
O contexto em que esse modelo vai se constituindo é aquele da modernização e do 
desenvolvimentismo da 'era JK', no qual a necessidade de enfrentar o modelo dual 
Tradição X Modernidade  provocou na hierarquia da Igreja Católica uma mobilização 
em termos de alianças com o governo e com as elites no sentido de    oferecer o 
aparato eclesial para a realização de projetos de reforma de base.   
 
Dessa forma, a Igreja matava "dois coelhos com uma cajadada só", na medida em que 
realizava um objetivo organizacional explícito, o de manter sua influência na 
sociedade pela aliança com os setores das elites governantes que apareciam como os 
mais avançados, inclusive podendo contribuir para as transformações sociais em 
direção da modernização, através de, por exemplo, esforços na área educacional - 
vistos como capazes de produzir a melhoria das condições sociais em geral - e 
aproveitava para marcar presença entre as camadas populares do país, que eram o alvo 
preferido dos protestantes e  lugar privilegiado de crescimento dos cultos afro-
brasileiros.  Vale ressaltar aqui também que havia um interesse de marcar posição na 
concorrência com os movimentos de esquerda. 
 
Essa aliança explícita com o poder, que dura de meados da década de 50 até o início da 
década de 60, vai ser interrompida com o golpe militar de 1963, fato que vai constituir, 
junto com outras variáveis externas ao campo religioso e com as mudanças nos níveis 
de concorrência com outras organizações religiosas, o cenário para a  gestação de um 
novo modelo eclesial, o MODELO PROGRESSISTA, cujos contornos já começavam 
a aparecer antes, com a contribuição da própria Ação Católica. 
 
2 . 1 . 3 . O MODELO PROGRESSISTA 
 
Entendemos a adoção desse modelo e a posterior restauração conservadora e, no 
âmbito desta, a força do Movimento Carismático, como o resultado dos esforços que a 
Igreja faz para adaptar sua proposta de religiosidade às novas condições de mercado e 
de competição, que exigiam uma atenção crescente à demanda dos consumidores reais 
e potenciais de religião. 
 
As transformações na configuração do mercado religioso nacional podem ser 
observadas nos dados dos censos nacionais referentes ao crescimento dos evangélicos 
no Brasil, que apontam para a década de 50 como o início de um processo mais 
acentuado  de descatolicização do país, como vemos na tabela a seguir: 
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TABELA 1 

EVOLUÇÃO DAS PORCENTAGEM DE CATÓLICOS E DE SEUS CONCORRENTES NO BRASIL 

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
População/ 41236315  61944397 70191370 94139037 119002706 146825475 

Católicos  95.0  93.4  93.0  91.7  89.0  83.3 
Evangélicos    2.6    3.3    4.0   5.2   6.6    9.0 
Espíritas    1.1    1.6    1.4   1.3   1.2    1.6 
Outras    0.8    0.8    1.0   1.0   1.2    1.0 
Sem religião    0.5    0.8    0.5   0.8   1.8    5.1 

Fonte: Censos do IBGE. 

 
 
Esse processo pode ser entendido menos como um sinal de decadência institucional 
católica do que como o resultado do aumento na ofensiva dos evangélicos no país, que 
produz um gradual crescimento do número de adeptos das igrejas dos "crentes", 
colocando sob questão o monopólio exercido pela Igreja Católica no campo religioso 
desde os tempos da colônia. 
 
A ameaça concreta que os números revelavam já no censo de 1960 exigiam uma ação 
efetiva da Igreja.  Era preciso dar uma resposta institucional ao avanço dos 
evangélicos/protestantes, possibilitado, inclusive,  pelo fato de que enfrentavam uma 
Igreja Católica enfraquecida pelo avanço da secularização e do "livre-pensamento".   
Para entender as medidas tomadas e as transformações realizadas no sentido da adoção 
do modelo progressista na Igreja Católica precisamos ter claros alguns elementos do 
contexto histórico no qual operavam as diversas organizações religiosas naquele 
período. 
 
Se olharmos para o passado imediatamente anterior, veremos, como já dissemos, uma 
Igreja que se aliava ao governo e às elites dominantes, cultivando um certo desprezo 
pela cultura popular e com uma proposta de religiosidade mais dirigida para setores 
médios e urbanos, inclusive devido à escassez de efetivos. 
 
No período que vai de 1950 a 1963, a Igreja atua como coordenadora em vários 
movimentos e programas governamentais que tinham como objetivo a construção de 
um país mais desenvolvido e economicamente mais autônomo.  Não podemos 
esquecer que essa atuação "social" era uma oportunidade de marcar presença em 
termos políticos, e, nos casos de programas de assistência social às camadas mais 
pobres da população, uma chance de atuar em setores historicamente desprezados pela 
Igreja (conforme BRUNEAU, 1974; MAINWARING, 1986), e que, devido aos dados 
da conjuntura sócio-religiosa nacional, vão se transformar na principal preocupação da 
instituição. 
 
No que se refere à conjuntura propriamente religiosa, o dado mais importante é aquele 
já mencionado, segundo o qual o avanço dos evangélicos, por um lado, e da umbanda, 
por outro44, colocava em cheque a hegemonia absoluta da Igreja Católica no país.  Se 
                                                           
44 Mais dos primeiros, com sua defesa do exclusivismo religioso, do que dos segundos, graças aos seus 
padrões flexíveis de participação religiosa, associados aos menores graus de institucionalização. 
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refinarmos as informações relativas às estatísticas de crescimento dos evangélicos e 
dos afro-brasileiros, notaremos que o principal alvo e público desses modelos de 
religiosidade eram as camadas pobres da população, que sobretudo naquele momento 
constituíam a ampla maioria no país. 
 
Por si só esse elemento referente ao aumento da competição no campo religioso seria 
suficiente para justificar a tomada de medidas destinadas a tornar a concorrência com 
os pentecostais e afro-brasileiros pela preferência dos fiéis das camadas populares - 
onde as duas propostas faziam mais sucesso - mais agressiva e competente.   A adoção 
do progressismo, uma proposta de religiosidade que deveria contemplar os segmentos 
sociais citados se inscreve no conjunto de ações reativas implementadas.  Ao nosso 
ver, no entanto, é o golpe militar e as modificações políticas que ele acarreta que 
completam o cenário no qual a estratégia de competição adotada pela Igreja se articula 
de maneira mais precisa. 
 
Um dos traços mais importantes desse novo cenário é o fato de que a política de 
alianças explícitas da Igreja com o governo não poderia mais continuar sendo 
executada, já que significava não mais uma forma de ganhar prestígio popular, mas 
uma fonte de desgaste e de perda de espaço da instituição. 
 
O caráter antipopular do novo governo, caracterizado como uma ditadura militar,  
implicava num certo isolamento das elites governantes.  As pressões e a condenação da 
situação de exceção e opressão vinham, então, tanto das classes médias urbanas, 
quanto do operariado, dos estudantes e também de setores do meio rural.  A repressão 
violenta aos movimentos de protesto promovidos pela sociedade civil, que teve como 
ponto crítico a decretação do Ato Institucional Número 5 (AI-5), em 13 de dezembro 
de 1968, provocaram reações de muitos intelectuais e de movimentos sociais, que, de 
um modo ou de outro atuavam também sobre a Igreja. 
 
Pouco a pouco as condições para a adoção do modelo progressista de Igreja iam se 
fortalecendo: (1) a perda de espaço em termos de articulação com o Estado, e, por 
conseqüência a diminuição da influência na sociedade, juntamente com (2) a nova 
conjuntura no que  se referia ao campo religioso, crescentemente organizado em 
termos de mercado religioso, na medida em que a adesão à fé católica se baseava cada 
vez menos na Tradição e mais na escolha livre dos indivíduos, situação que se traduzia 
no aumento da expressão evangélica45 no mesmo mercado, além da (3) concorrência 
com projetos políticos de esquerda46, que se propunham às massas como alternativas 
de "salvação" e de explicação e significação do mundo,  são dados que vão determinar 
o desenrolar dos fatos no espaço intra-eclesial católico, que desembocam na 
hegemonia do modelo progressista de Igreja. 
 

                                                           
45 Num certo sentido, também adquirem mais visibilidade as afro-brasileiras e os espíritas, mas em grau 
muito menor do que os evangélicos, estes sim com igrejas altamente articuladas, exclusivistas e opostas 
ao catolicismo.  No caso das afro-brasileiras, e mesmo dos espíritas,  movimentos mais informais, 
raramente foram observados enfrentamentos explícitos com a Igreja Católica.  Isso não impediu que 
surgisse toda uma literatura polêmica, já nos anos 40 e 50, no âmbito da qual se destaca Boaventura 
Kloppenburg, sobre umbandistas e espíritas (conforme MOTTA, 1998). 
46 Conforme MOTTA (1998). 
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Essa hegemonia dependia também da conjuntura institucional no nível internacional.  
Como veremos, as transformações que aconteceram na Igreja Católica no Brasil em 
direção do progressismo dependiam do espaço e do consentimento dado pela cúpula da 
hierarquia. 
 
Temos, portanto, uma conjunção de três grupos de elementos principais na produção 
das condições necessárias à adoção da proposta progressista  de Igreja Católica: (1) a 
conjuntura institucional a nível internacional; (2) a conjuntura política nacional e (3) o 
aumento da competição no mercado religioso no Brasil. 
 
Em termos de  conjuntura internacional, as transformações institucionais provocadas 
pelo Concílio Vaticano II e a Conferência dos Bispos da América Latina, realizada em 
1968 na cidade de Medellin, expressaram uma preocupação  da Igreja em "ir ao povo" 
e com a reconquista das massas, sendo observado um deslocamento de suas bases 
sociais das classes médias para as classes subalternas.  Esse movimento implicou numa 
redefinição da visão  da Igreja a respeito da cultura popular e  um direcionamento 
preferencial das atividades,  práticas e discursos  para as camadas pobres da população. 
 
Em grande medida, como veremos posteriormente, é na interpretação equivocada do 
popular que serão encontrados alguns dos principais problemas do modelo 
progressista enquanto uma estratégia de manutenção e ampliação do espaço ocupado 
pela Igreja na sociedade, num momento de forte questionamento das estruturas de 
poder no campo religioso brasileiro, então organizado como mercado religioso livre. 
O segundo grupo de elementos do cenário em que se consolida o modelo progressista  
católico refere-se à conjuntura sócio-política nacional, que vai "empurrar" a Igreja para 
assumir uma postura de porta-voz da sociedade civil, construindo uma interlocução de 
cunho oposicionista e contestatório  com  o governo.  
 
A pressão exercida pela sociedade civil sobre a Igreja representava o reconhecimento 
da posição de poder exercida pela instituição na sociedade, o que a transformava  num 
lugar de veiculação do discurso de várias entidades populares que se tornaram 
clandestinas após o golpe.  A principal novidade em termos de prática eclesiástica 
trazida pelo modelo progressista de Igreja, as Comunidades Eclesiais de Base, foi uma 
tentativa de atender à demanda de setores da sociedade tais como os estudantes, os 
trabalhadores sindicalizados, intelectuais e mais tardiamente, os movimentos de negros 
e de mulheres, por espaços de mobilização e contestação do autoritarismo. 
 
As CEBs vão ter um papel de grande relevância na vida política da país, estando 
presentes tanto no meio urbano, como, por exemplo, no processo de fundação do 
Partido dos Trabalhadores,  na organização de associações de bairro, quanto no meio 
rural, na formação do Movimento dos Sem Terra, na organização de sindicatos e outras 
atividades dos movimentos populares (conforme NOVAES, 1997). 
 
No período que vai do final da década de 60 até o final dos anos 80 as CEBs se 
multiplicaram em todo o país, propondo uma religiosidade que era, sobretudo, 
intelectualizada e politicamente engajada.  Como veremos a seguir, ao discutir a 
passagem do modelo progressista para a hegemonia da proposta conservadora de ser 
Igreja, por terem os basistas superestimado a demanda de grupos politizados por 
espaços de expressão política - que enfrentavam uma conjuntura de repressão e 



  

 

                                                                                                                                                                 87 
 

perseguição e se "refugiaram" na Igreja -,  ao mesmo tempo em que colocavam em 
segundo plano as necessidades relativas à mística, espiritualidade vertical e de 
respostas aos problemas práticos individuais, vão experimentar  a rejeição do seu 
modelo pelo público ao qual a Igreja Popular pretendia atender. 
 
Se por um lado,  a Igreja ganhava em visibilidade em termos de sistema social, já que, 
investida de um poder moral decorrente de sua posição na sociedade, enfrentava o 
governo abertamente, por outro lado ela vai favorecer os concorrentes dentro do 
mercado religioso brasileiro, que apostavam justamente em modelos de religiosidade 
politicamente não engajados, dirigidos para uma visão mais extramundana das práticas 
e discursos religiosos e dedicados ao oferecimento de alternativas para as dificuldades 
cotidianas das pessoas, tais como o desemprego, as doenças, complicações na vida 
familiar e outras dessa ordem47. 
 
É a preocupação com a concorrência crescente das religiões acima mencionadas que  
constitui o terceiro elemento do cenário em que surge o modelo progressista de Igreja.  
A  opção pelos pobres,  que é anunciada nesse modelo, reflete a preocupação da 
instituição em preparar uma reação organizacional católica ao avanço dos evangélicos 
e afro-brasileiros nas camadas desfavorecidas do país, que se acentuara desde o fim da 
década de 50.  A perda de fiéis para essas propostas de religiosidade colocava o 
problema da ênfase dada pela Igreja às classes médias e dominantes e provocou a 
mudança de foco dos discursos e práticas católicas, no sentido de construir uma "Igreja 
que nascia do Povo",  uma  "Igreja das Bases" ou ainda uma "Igreja Popular". 
  
Embora o  principal  motivo alegado para fundamentar a "opção pelos pobres" tenha 
sido o fato de que o clamor deles - originado pelo aumento dos níveis de miséria, de 
pobreza e de injustiça social nos tempos do "Brasil, Ame-o ou deixe-o", no qual se 
produzia um milagre das altas taxas de riqueza, alto desempenho do PIB, altos níveis 
de outros indicadores gerais da economia e ao mesmo tempo altas taxas de exclusão 
social -, tinha sido ouvido pela Igreja, com o passar do tempo essa motivação vai aos 
poucos  perdendo as condições de sua legitimidade.    
 
O que se observa é que mesmo com o agravamento da situação social de forte exclusão 
que não deixou de piorar desde então, o caráter institucional e organizacional, que 
também fundamentara a adoção estratégica da proposta, foi se fortalecendo até 
suplantar aquele explicitado como razão do progressismo, principalmente em face do 
aparecimento das estatísticas sobre a crescente perda de fiéis, que não aceitavam o 
estilo racionalizado e secularizado das CEBs e diziam isso  saindo da Igreja para as 
igrejas e seitas de inspiração pentecostal.  
 
Ao nosso ver, portanto, as transformações que desembocaram no modelo progressista, 
que consegue hegemonia intra-institucional durante quase duas décadas na Igreja 
Católica no Brasil, se relaciona mais  com as mudanças no mercado religioso - 
principalmente o aumento da competitividade dos evangélicos, especificamente dos 

                                                           
47 Sob as condições macrossociais mencionadas, os pentecostais e afro-brasileiros ganham  um espaço 
considerável de atuação com a invenção e disseminação das CEBs pela Igreja Popular, justamente entre 
aqueles indivíduos dos segmentos aos quais a proposta progressista  pretendia atingir. 
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neo-pentecostais -  do que com qualquer outro motivo ideológico ou doutrinário, 
embora esses sejam aspectos também envolvidos.  
 
Assim, como a preocupação institucional com a manutenção dos níveis de poder e 
influência na sociedade abre as portas da Igreja para a proposta de Igreja Popular e das 
CEBs, é a importância que a instituição dá à garantia da sua hegemonia em termos de 
mercado religioso que torna possível a cessão de espaço para a Reação Neo-
Conservadora.  Ao reconhecer o fracasso das Comunidades como estratégia para 
atingir os pobres - que, de acordo com as estatísticas tendiam a optar pelos pentecostais 
e pelas afro-brasileiras -, mesmo em face da continuação dos processos de 
empobrecimento de amplos setores da população e da agudização da exclusão social 
no Brasil, a hierarquia cria condições para o florescimento do Movimento de 
Renovação Carismática que, adotando uma direção contrária à da Igreja Progressista, 
será sua principal arma na competição contra os pentecostais, seus principais 
concorrentes no mercado religioso. 
 
O fato de que a proposta das  CEBs, embora elaborada em referência aos pobres, tenha 
tido uma aceitação muito abaixo da expectativa, representa um sinal de que houve 
alguns problemas na maneira pela qual a estratégia de atingimento dos segmentos 
sociais desfavorecidos foi construída.  Na linguagem de mercado, diríamos que houve 
uma avaliação equivocada da demanda, que por sua vez provocou uma elaboração do 
produto descolada das  necessidades e interesses efetivos do público alvo. 
 
É preciso compreender que a luta entre pentecostais e católicos, acentuada na segunda 
parte do século, não era somente uma disputa por quantidade de fiéis, ou de "fatias de 
mercado", mas também pela legitimidade de falar pelo povo.  Tratava-se  também de 
uma questão de propor modelos  de padrões de liderança, de práticas religiosas e de 
discursos com os quais os indivíduos se  identificassem e, por conseguinte, decidissem  
por uma  afiliação efetiva a eles e pela participação nas instituições que os veiculavam. 
 
A questão referente ao modo pelo qual os dois modelos concorrentes, o das CEBs e o 
dos pentecostais, se comportam em relação à cultura popular pode servir para ilustrar 
bem os problemas ligados à construção das propostas de religiosidade mencionadas, 
determinando, em grande medida, o sucesso dos produtos dos "crentes" e a crise do 
modelo da Igreja Popular.  É a essa questão que nos dedicaremos a seguir. 
 
2 . 2 . A QUESTÃO DA "CULTURA POPULAR", O CRESCIMENTO DOS  

PENTECOSTAIS E O DESCENSO DAS CEBS  
 
Sem querer aqui entrar na discussão, por demais problemática, a respeito do que 
podemos chamar de  "cultura popular", que tem ocupado a atenção de muitos cientistas 
sociais, que oscilam desde a idealização de um conjunto de tradições que são 
classificadas de autênticas e portanto dignas de ser preservadas e protegidas, até a 
definição de "cultura do povo" em oposição à "cultura de massas", vinculada à 
Indústria  Cultural, queremos examinar de que maneira a prática do modelo 
progressista e o dos pentecostais lidam efetivamente com essa questão. 
 
Sabemos que os dois modelos, e outros mais que são oferecidos no mercado religioso 
brasileiro nas últimas décadas, não se reduzem à maneira pela qual constróem  sua 
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relação com a cultura popular.  Algumas das propostas de religiosidade têm como 
segmentos de mercado, inclusive, outros que não os dos despossuídos.  Nossa ênfase 
aqui decorre do fato de que, no caso específico do enfrentamento entre basistas 
católicos e pentecostais tradicionais, esse ponto parece de fundamental importância no 
que se refere aos padrões de desempenho mercadológico historicamente verificados. 
 
Para evitar maiores imprecisões na nossa análise, gostaríamos de dizer que ao 
mencionar a atitude dos produtores de religião em relação à cultura popular, estamos 
falando da maneira pela qual são avaliadas as necessidades, os desejos e valores 
atribuídos às camadas populares por cada uma das organizações religiosas 
mencionadas.  É interessante notar como essa atitude  vai influenciar 
significativamente na maneira pela qual as práticas e discursos religiosos serão 
elaborados e  colocados à disposição dos indivíduos. 
 
Na base do desempenho observado tanto do modelo das CEBs quanto daquele das 
igrejas pentecostais está, portanto, o questionamento a respeito do que os produtores 
consideram que seja popular.  Em outras palavras, a resposta que os dois produtos 
mencionados tiveram, em termos de adesão dos segmentos de mercado ao qual se 
destinam, foi, em grande medida, determinada pelo grau de aproximação das leituras a 
respeito dos anseios, ideais e necessidades - das características da demanda religiosa - 
dos indivíduos das classes populares.  A questão da adequação das interpretações 
implícitas na proposta de religiosidade das CEBs e na dos pentecostais poderia ser 
colocada nos seguintes moldes, seguindo Lehmann (1994): 

Os pobres, o povo em geral, o segmento de mercado almejado, sente-se 
mais identificado, e, portanto, melhor representado - e por isso 
inclinado à adesão religiosa - com/pelo modelo dos padres 
revolucionários em suas calças jeans  e sandálias de couro, 
prometendo uma longa caminhada em direção de uma incerta Terra 
Prometida, oferecendo uma lista de questionamentos a respeito da 
coletividade, combinada com projetos sociais financiados, que 
sustentariam o Povo de Deus em sua jornada,  

                             ou 
com o/pelo modelo dos pastores pentecostais, vestidos em seus paletós 
formais, camisas brancas e gravatas, proclamando uma felicidade 
palpável que se seguiria ao momento radical da conversão, e exigindo 
um imenso esforço dos fiéis para manter suas vidas, famílias e finanças 
sob forte controle, além da ênfase na contribuição para a manutenção 
do trabalho da Igreja?      

              
Como veremos, os pentecostais têm uma posição aparentemente clara em relação à 
cultura popular, enquanto a elaboração do modelo progressista corresponde a uma 
atitude ambivalente diante do tema, fruto da dialética presente na história da Igreja 
entre uma posição que encontra ao mesmo tempo opacidade e autenticidade na 
religiosidade popular. 
             
O problema referente à relação Igreja Católica X cultura popular é recorrente na 
história eclesiástica católica no Brasil.  A própria introdução do catolicismo na colônia  
se deu às custas de estratégias de apagamento, por um lado, da cultura indígena e, por 
outro, posteriormente, da repressão da  religiosidade dos negros africanos, então 
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população escravizada.  Alguns dos remanescentes ligados aos aspectos místicos 
dessas culturas sobreviveram enquanto religiões proibidas e dominadas, e outros se 
integraram no que ficou conhecido como "catolicismo popular", que, por sua vez, foi 
também objeto de desaprovação, repressão e controle quando do processo de 
Romanização -  que tinha como um dos  objetivos proteger o modelo europeu de 
catolicismo implantado das possíveis contaminações pela cultura do povo do lugar.  
Mais uma vez, o que estava em jogo era a definição institucional a respeito do tipo de 
religião de que o povo necessitava, numa conjuntura  na qual a Igreja, exercendo um 
monopólio absoluto do campo religioso e contando com a força da Tradição, podia 
dar-se ao luxo de arbitrar soberanamente nesses assuntos. 
 
Alguns sinais dessa forma de articulação da Igreja com as demandas religiosas do povo 
são emblemáticos.  Talvez o mais notável tenha sido a prática, apenas recentemente 
abolida, de celebrar a missa em Latim48, com o sacerdote de costas para a assembléia, 
o que significava não apenas a inacessibilidade da maioria iletrada ao significado 
simbólico veiculado através das palavras, mas também uma atitude corporal por parte 
dos oficiantes  que denotava a direção e o estilo dos discursos e práticas religiosas 
então adotadas49. 
 
Ainda sobre a relação entre a Igreja e a cultura popular, alguns outros elementos 
podem demonstrar o tipo de postura institucional adotada através da história religiosa 
no Brasil: (1) O tipo tradicional de formação dos padres, praticado nos seminários para 
o clero diocesano, que surgem por volta de 180050,  destinado a produzir nos religiosos 
a apropriação de uma  formação cultural européia erudita; (2) O estilo de música 
produzido nos tempos da colônia, uma reprodução dos padrões europeus e (3) O tipo 
de relação entre os padres e os leigos, onde a assimetria foi, durante muito tempo 
cultivada, entre outros. 
 
Na condição de hegemonia quase absoluta ocupada pela Igreja durante muito tempo no 
campo religioso, era perfeitamente aceitável uma dinâmica de práticas e discursos 
religiosos que não considerava seriamente as necessidades  ou a demanda dos fiéis.  
Pelo menos até meados do século XX, a luta mais importante que a Igreja travava era 
muito mais contra as forças secularizantes que ganhavam espaço num Brasil que se 
modernizava e se racionalizava do que contra outras opções de religiosidade51.  

                                                           
48 Cabe aqui registrar que encontramos nas afro-brasileiras um elemento semelhante, a saber, a 
manutenção da utilização da língua nagô (no dizer de MOTTA, "seu próprio Latim") nos rituais.  Isso 
pode até ser uma fraqueza mercadológica, já que os não iniciados não compreendem, por exemplo, o 
que se diz nos cantos, parte importante das celebrações (embora não entender também tem o seu 
charme, conforme a próxima nota de rodapé).  De qualquer forma, pelo menos os critérios de acesso 
(tanto internos quanto externos à proposta) aos códigos lingüísticos nas afro-brasileira são mais abertos 
do que aqueles praticados no catolicismo no período de vigência do uso de Latim nas missas. 
49 Mesmo que alguns possam advogar a propriedade dessa prática em termos de fruição do mistério - já 
que a inacessibilidade da maioria ao sentido dos sermões e dos discursos construía um espaço do 
enigma, que exerce muita atração sobre os indivíduos -, que pode se constituir num poderoso elemento 
mercadológico, a avaliação que foi feita pela própria hierarquia determinou a mudança para o uso da 
Língua Portuguesa e da posição do celebrante, que deveria olhar de frente para os fiéis, no sentido de 
produzir maior comunicação entre padres e religiosos. 
50 Conforme MOTTA, (1998). 
51 Evidentemente, a força do processo de modernização e secularização da sociedade também vai atuar 
no sentido da produção e adoção do modelo progressista de Igreja, influenciando, inclusive, no sentido 
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Decorria desse fato uma preocupação muito maior da instituição com a garantia de 
espaços em setores importantes para a  formação de opinião e de idéias, como o da 
Educação, por exemplo, e com  o cultivo das relações com as classes dominantes, do 
que com a satisfação da demanda religiosa das camadas populares. 
 
O ponto de ruptura, no que concerne à atitude da Igreja em relação à cultura popular,  
foi o Concílio Vaticano II, que já acontece numa conjuntura de estabelecimento de 
uma situação de mercado plural52 no campo religioso brasileiro.  Os dados da 
competição com outras propostas de religiosidade  colocaram na ordem do dia da 
Igreja Católica a necessidade de dar atenção aos componentes da demanda dos 
consumidores de religião, já que ignorá-los poderia resultar na continuação da perda de 
fiéis e, por conseguinte,  na diminuição do poder da Igreja na sociedade. 
  
Essa guinada, da qual é um marco o Concílio Vaticano II, e que é, inicialmente, uma 
proposta para que a Igreja dê mais atenção às culturas locais, colocando em prática o 
que eles chamaram de uma "evangelização inculturada", definida a partir de uma 
relação de respeito, escuta e imersão na cultura dos segmentos a serem atingidos e 
convertidos, foi um resultado das novas condições do mercado religioso, marcado pela 
presença crescentemente importante dos evangélicos.  A força dos "crentes", 
particularmente dos pentecostais era maior entre os pobres, que constituíam a maioria 
da população brasileira, e denotava, entre outras coisas, a perda da força da Tradição 
(eminentemente católica) no que se referia à determinação da afiliação religiosa dos 
indivíduos. 
 
O olhar sobre a cultura do povo exercitado pela Igreja, no entanto, carregava as marcas  
da dialética "Erudito X Popular", presente na cultura brasileira em geral e 
especificamente na história religiosa nacional.  É com a lente das contradições ligadas 
à dialética acima mencionada que a Igreja elabora sua tentativa de interpretar as 
necessidades e desejos populares, com o objetivo de deter a penetração dos inimigos 
em suas antigas cidadelas. 
 
Essa visão que tentava integrar a concepção de cultura do povo (pobre) em termos de 
autenticidade e ao mesmo tempo de opacidade e que pretendia, ao mesmo tempo, 
exercitar o respeito à cultura popular e propor maneiras de "melhoramento", de 
"clareamento" dessa cultura, teve como resultado a produção do Modelo Progressista, 
que, ao nosso ver,  atropelou algumas necessidades e desejos mais profundos dos 
setores em referência aos quais se constituiu. 
    
Alguns elementos da proposta de identidade católica da Igreja Popular vão revelar a 
ambivalência dessa ida ao "povo".  A adoção de um  modelo que propunha uma 
religiosidade intelectualizada e desencantada revela os problemas de visão em relação 
às demandas religiosas dos setores populares, que desejavam mais uma espiritualidade 

                                                                                                                                                                        
da construção de uma proposta de religiosidade intelectualizada e em certa medida dessacralizada, como 
veremos posteriormente.  
52 Por "situação de mercado plural ", queremos dizer aqui uma conjuntura marcada basicamente por 
sinais de diminuição da força da tradição na determinação da escolha individual da religião a 
seguir(quando for escolhida uma) e pela  transformação da estrutura anterior na qual se verificava uma 
hegemonia da Igreja Católica no campo religioso em outra na qual as relações entre organizações 
religiosas colocam em crise o monopólio dos católicos. 
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em termos de mística.  Para alguns basistas, as necessidades do povo eram mesmo 
políticas e coletivas, sendo a tarefa dos cristãos desmistificar a religião para que se 
produzisse a conscientização do povo e, como conseqüência, o engajamento em lutas 
pela transformação social.  Nessa visão estava implícito que a religiosidade popular era 
um lugar de produção de alienação dos indivíduos em relação à realidade que os 
circundava e como tal deveria ser transformada. 
 
Ao mesmo tempo em que  ficava implícita  essa visão negativa da cultura popular, a 
forma de organização das CEBs parecia pressupor que, junto com o papel de portadora 
do esclarecimento para as massas, a instituição, em seus moldes tradicionais, também 
desempenhava um papel de repressão no processo de participação e autonomização 
dos fiéis.  Assim, paradoxalmente, era um dado explícito do modelo a valorização do 
envolvimento dos leigos, encarados como portadores da verdade religiosa  da Igreja, 
que deveria ser construída de "baixo para cima", em oposição a uma supervalorização 
da hierarquia, presente no modelo tradicional de Igreja Católica. 
 
Ao enfatizar a religiosidade em termos de engajamento político, a Igreja Progressista 
pretendia também atender à demanda de setores específicos da população, 
principalmente intelectuais e militantes de partidos políticos e de sindicatos de 
trabalhadores, que, impedidos de atuar livremente pela ditadura militar, tinham 
ocupado os espaços eclesiais, como parte de sua ação mais ampla de tentativa de 
mobilização do povo,  através da discussão de temas relacionados com a realidade 
sócio-política e da aplicação de métodos de análise muitas vezes importados das 
ciências sociais, usando os textos bíblicos freqüentemente apenas como pretexto. 
 
Podemos  pensar também que foi "criada"53 uma demanda  por uma religiosidade que 
incluísse uma militância política, já que durante muito tempo os números indicaram o 
sucesso das comunidades eclesiais de Base no Brasil.  Esse sucesso inicial pode ser 
atribuído aos outros elementos componentes da proposta das CEBs, tais como a prática 
de ir aos bairros, de promover a proximidade da igreja em termos geográficos, e o 
encampamento de micro lutas vinculadas às necessidades mais imediatas das 
populações dos subúrbios, muitas vezes esquecidas pelas administrações municipais.    
 
Uma análise do processo de redemocratização que acontece a partir da década de 80, 
porém, que provocou a retirada da variável repressão à atividade política organizada, 
vai revelar que o que houve foi uma associação provisória entre engajamento político  
e religiosidade, sendo a demanda por uma religiosidade engajada expressão de um 
setor específico, que sabia se fazer ouvir e que contava com um aliado forte, a saber, a 
visibilidade social das posições tomadas pela Igreja Católica  contra a ditadura militar, 
e sua conseqüente importância em termos de marketing organizacional54, e não da 
maioria dos fiéis. 
 

                                                           
53 No sentido de que os produtos são vendidos pela "criação" de uma necessidade nos consumidores. 
54 O fato de que nos últimos anos a CNBB, embora continue fazendo alguns pronunciamentos políticos, 
tem abandonado os temas ligados à organização popular e relacionados à política,  sendo possível ver 
vários padres que antes faziam parte da ala progressista assumindo posições relacionadas com o modelo 
conservador de Igreja, pode reforçar essa interpretação. 



  

 

                                                                                                                                                                 93 
 

Além das causas do descenso das CEBs já anteriormente apresentadas55, vale a pena 
ainda colocar o peso da frustração dos fiéis que procuravam nas atividades das 
comunidades brechas de individuação e tinham suas tentativas de discussão de 
problemas pessoais barradas pela preocupação dos agentes pastorais em destacar a 
importância da noção de coletividade, de pecado  estrutural e outras do mesmo estilo, 
enquanto eram desprezados os aspectos ligados à elaboração de uma teodicéia. 
 
Outro fator que representava uma fonte de insatisfação era o fato de não haver 
correspondência entre o que era explicitado enquanto modelo e o que se praticava no 
dia a dia das CEBs, especificamente em referência à questão da simetria nas 
comunidades.  Embora a proposta de valorização dos leigos e o questionamento da 
forte presença institucional nos organismos da Igreja, soasse como uma possibilidade 
de democratização e investimento na horizontalidade, nas CEBs, o que se observava na 
realidade era que os agentes de pastoral e líderes de comunidades terminavam por 
ocupar lugares privilegiados de poder, já que possuíam maior competência linguística 
e levavam vantagem no regime logocrático que predominava nas reuniões das 
comunidades56. 
 
A própria tentativa dos católicos progressistas de mudar a identidade católica, 
substituindo um imaginário povoado por santos e figuras messiânicas tais como Padre 
Cícero, Frei Damião, por uma tradição baseada em princípios universais, inspirada no 
judaísmo antigo, representou essa vertente racionalista do projeto da Igreja do Povo, 
que, pretendendo usar uma linguagem popular, ao mesmo tempo rejeitava a cultura 
popular por considerá-la uma expressão e um produto de uma estrutura social 
opressiva. 
 
Essa busca "envergonhada" de encontro com a cultura popular provocou outras 
situações nas quais algumas tentativas de incorporação de elementos considerados pela 
hierarquia da Igreja como respostas às necessidade da demanda dos fiéis das camadas 
pobres da população à identidade  católica produziram efeitos contrários aos esperados 
pela instituição.  Um exemplo que podemos citar é o do questionamento dos rituais 
principais da Igreja, realizado pelos basistas católicos com o objetivo de valorizar as 
reuniões sem a presença dos padres como momentos de construção da autonomia do 
povo.   
 
Em alguns casos essa atitude contribuiu  para o esvaziamento da Igreja, na medida em 
que oferecia aos fiéis uma justificativa para a ausência à missa semanal, pelo fato de 
estarem praticando um dos princípios aprendidos nas reuniões das "comunidades", 
segundo o qual mais importante do que os rituais eclesiásticos era a "prática cotidiana 
da fé". 
 
Outro exemplo de utilização de elementos do que se convencionou ser  cultura popular 
pelos basistas católicos, onde fica clara a posição ambivalente da Igreja sobre o 
                                                           
55 Na introdução deste trabalho apresentamos a visão de alguns teóricos a respeito das causas do 
declínio das Comunidades.  Aqui retomamos o tópico para fazer comentários ligados à questão da 
posição ambivalente da Igreja em relação à 'cultura popular', que não foi discutida anteriormente. 
56 Na teoria, os movimentos de base criticavam a figura tradicional do padre, definida enquanto 
portadora de uma sabedoria especial sobre o sagrado.  A proposta era dessacralizar o padre, com o 
objetivo da construção de uma relação mais simétrica entre líder religioso e fiéis. 
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assunto, é o que acontece em termos da  literatura produzida pelas CEBs.  A  tentativa 
de utilização do gênero de "folhetos de cordel" termina se transformando numa 
"traição" do estilo, já que as versões religiosas produzidas não tinham praticamente 
"estória" - um elemento característico do cordel -, sendo, preponderantemente, 
didáticos. 
 
Ainda outra dificuldade da leitura do popular que informa a construção do modelo 
progressista de Igreja é aquela ligada à discussão mais geral do conceito em si.  É  
preciso atentar para o fato de que em tempos de cultura de massa o que determina mais 
o gosto, os desejos do povo e, por conseguinte, o funcionamento dos mecanismos de 
identificação no  imaginário dos indivíduos, definindo, inclusive, suas escolhas 
religiosas, muitas vezes não é a Tradição, a referência às raízes ou outros elementos 
dessa natureza. 
 
Em referência a esse ponto gostaríamos de citar uma experiência narrada por Lehmann 
(1994), na qual fica clara a utilização de uma definição de popular na qual a tradição 
étnica era determinante e que, em termos de necessidade religiosa,  apresentou 
problemas práticos.  Numa paróquia de Salvador, a hierarquia local, com a pretensão 
de atender a um traço da cultura negra, predominante na comunidade, resolveu 
introduzir na liturgia da missa a utilização de tambores.  A comunidade reagiu 
contrariamente.  O que era desejado em termos de festas populares, na freqüência de 
muitos aos terreiros, não era esperado nem aprovado pelos fiéis no momento da missa. 
 
Da mesma maneira, embora os pobres usem roupas de segunda categoria, nada indica 
que se identifiquem com líderes que se vistam de maneira semelhante, podendo 
constituir o ideal de padre ou de pastor justamente aquele que se veste imitando os 
códigos de elegância dominantes.  É esta última leitura das necessidades e desejos das 
camadas populares que  parece informar a prática dos pentecostais e neo-pentecostais, 
determinando uma prática interpretativa  mais realista e menos idealizada  das 
características da demanda dos fiéis. 
 
Do lado dos basistas católicos, a idealização romântica dos pobres e uma interpretação 
pouco clara da cultura popular fez com que a Igreja produzisse, ao ignorar o fato de 
que os limites entre o gosto do povo e o das classes dominantes estão confundidos no 
que chamam cultura de massa, ideologia ou padrões culturais hegemônicos de 
consumo, uma ida aos segmentos populares oferecendo um produto religioso muitas 
vezes distante das aspirações do público alvo. 
 
Às interpretações equivocadas da demanda religiosa do povo, mas também à 
hegemonia de uma orientação pautada pela demanda visível por engajamento, deve-se 
a moldagem do projeto das CEBs, que esbarrou justamente na impossibilidade,  em 
grande medida determinada pela situação de mercado, de impor pela força da Tradição 
a aceitação de uma proposta religiosa descolada da demanda dos fiéis.  Em tempos de 
mercado, os consumidores escolhem qual religião eles aceitarão e quão extensivamente 
vão participar nela. 
 
Ao mesmo tempo em que propunha a necessidade de escutar a cultura popular, a Igreja 
orientava sua ação a partir de alguns dos velhos pressupostos, que informaram, até o 
Concílio Vaticano II,  sua relação com a cultura do povo, de acordo com os quais seria 
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preciso melhorá-la e esclarecê-la.  Assim, em alguns elementos e práticas do projeto 
das CEBs, podemos ver algumas ações no sentido de substituir as práticas do 
catolicismo popular por versões de religiosidade mais "limpas", racionais e 
"desenvolvidas". 
 
Exemplos dessas práticas podem ser encontrados tanto na proposta de ligar a todo 
custo fé e militância política, associação que dava trabalho, e terminava muitas vezes 
por afastar os fiéis57, como também na condenação dos santos e procissões, que 
respondiam às necessidades  dos fiéis, mas eram considerados, pelos basistas católicos 
- portadores "exclusivos" da salvação para o povo -, como resquícios de uma 
religiosidade medieval e alienante.  Ainda outro exemplo são os templos construídos 
no período da hegemonia dos progressistas, que  testemunham os contornos da prática 
dos basistas católicos, que, pretendendo uma Igreja construída a partir da 'base'  
impunham a essa mesma 'base' uma série de práticas e discursos religiosos.  A 
arquitetura pós-concílio foi uma tentativa de impor um gosto em relação à forma de 
ocupação do espaço sagrado que ignorava o "gosto popular" pelas imagens, pelo luxo, 
pelo conforto, pelo material em oposição ao abstrato58. 
 
Essa relação problemática da Igreja com a avaliação e escuta da demanda popular pode 
ser compreendida  se examinarmos a história da estrutura do campo religioso no 
Brasil.  Após tanto tempo sem precisar se preocupar com a competição com outros 
organizações religiosas, embora a luta contra as forças da modernidade secularizante já 
se constituísse numa oportunidade para experimentar o gosto do  enfrentamento  da 
concorrência na situação de mercado livre, os católicos demonstravam, assim, um 
certo "desajeitamento" nos procedimentos de análise e  interpretação da demanda dos 
fiéis. 
 
Diferente é o caso dos pentecostais que foram introduzidos no país pelos norte-
americanos,  que já experimentavam as  condições de um mercado religioso 
desregulado havia muito tempo.  O modelo implementado pelos pentecostais no Brasil 
repetia as estratégias de proselitismo que já haviam, de um certo modo, sido 
experimentadas e aprovadas pelas organizações - mães nos Estados Unidos.  Assim, o 
crescimento dos pentecostais no nosso país pode ser entendido também pelo fato de 
que, historicamente desfrutando de uma posição de semi-monopólio, a Igreja Católica 
apresentava um estilo organizacional que produzia uma posição pouco ofensiva no 
mercado, o que favorecia a repetição do sucesso da estratégia "agressiva" alcançado 
pelos pentecostais em outros mercados religiosos. 
 
Outros elementos que podem ter favorecido a identificação popular com o modelo 
pentecostal, além da vantagem mercadológica devida a sua origem parecem ter sido: 
(1) o seu caráter fortemente anti-intelectual e, como um desdobramento deste, (2) o 
baixo nível de racionalização  das suas práticas religiosas, observando-se um estilo 
marcado pelo predomínio da emoção e de espaço para o imprevisto. 
 

                                                           
57 Em MAUÉS (1998), por exemplo, alguns testemunhos de fiéis atestam a desaprovação da ênfase 
demasiada dos progressistas ao engajamento político, apresentando-a, inclusive, como motivo da saída 
para outras  instituições e a aceitação de outras propostas de religiosidade. 
58 Conforme LEHMANN (1994). 
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No pentecostalismo encontramos uma certa indiferença em relação tanto às exigências 
do gosto moderno, quanto às do ideal de autenticidade.  Como já mencionamos, em 
relação, por exemplo, às vestimentas usadas pela média dos indivíduos pentecostais 
masculinos, o grupo parece tentar reproduzir o que consideram um modelo de 
elegância e distinção, associado aos "bem sucedidos" na vida59  - o paletó e a gravata -,  
o que pode também ser entendido tanto como uma rejeição das condições que 
caracterizam sua situação de classe como uma certa habilidade em reconhecer como 
fator determinante do gosto popular a introjeção dos padrões de consumo associados às 
classes dominantes, tornando-se, assim, autenticamente populares.   
 
Propor e exercitar essa prática de vestuário significa proporcionar um elemento de 
satisfação  para os fiéis, na medida em que permite a identificação do crente das 
camadas populares com um padrão de elegância socialmente valorizado, mesmo que 
praticado em termos de um consumo de segunda ordem.  Visto dessa maneira, o uso 
do paletó e  da gravata seria um indicativo de sintonia com a demanda popular, ao 
invés de ser uma demonstração de distanciamento do povo.   
 
Para entender essa prática dos pentecostais em relação ao vestuário devemos 
considerar a reflexibilidade e circularidade do gosto das elites e do gosto popular, o 
que em termos de mercado religioso pode exigir uma leitura que problematize versões 
consagradas da cultura popular, que operam, muitas vezes, com idealizações mais 
propensas a dificultar do que a esclarecer os processos de moldagem de estratégias de 
atingimento dos segmentos de mercados almejados. 
 
O anti-intelectualismo do modelo dos pentecostais se traduz numa certa desconfiança e 
uma baixa valorização dos estudos teológicos, que poderiam, depois de longos 
períodos de reclusão dos candidatos a pastores nos seminários ou universidades, como 
acontece entre os batistas, presbiterianos e outras organizações religiosas do ramo das 
"históricas", transformar a fala dos líderes religiosos no sentido de um distanciamento 
da linguagem popular60.  Recrutados no âmbito das classes pobres da população, os 
pastores são submetidos a períodos curtos de cursos de teologia, o que garante uma 
produção mais rápida de líderes prontos a assumir lugares nos postos avançados da 
igreja e a continuidade dos padrões de comunicação com menos "ruído" - porque 
menos distantes dos da origem dos "ministros" religiosos - com os consumidores atuais 
e potenciais do modelo pentecostal de religiosidade. 
 
A segunda característica do modelo dos pentecostais, responsável pelo seu crescimento  
no país, também ligada ao anti-intelectualismo da proposta, é o fato de que não se 
observa, como o que ocorreu entre os protestantes "históricos", - e com os basistas 
católicos na virada da segunda metade do século XX -,  uma tendência à racionalização 
e/ou modernização das práticas e discursos religiosos no sentido da adoção de valores 

                                                           
59 Mesmo que os "bem sucedidos" considerem o paletó e gravata arcaísmos e tenham um código 
diferente de elegância. 
60 No estudo de FINKE e STARK (1992) sobre as organizações que conquistam mais espaço no 
mercado religioso norte-americano, é mencionada, como fator determinante do seu sucesso, a variável 
"tempo de formação teológica".  De acordo com os autores citados, quanto maior o tempo de preparação 
teológica/intelectual, mais hermética é a linguagem dos líderes religiosos, e, portanto, menor o impacto 
do produto entre os consumidores médios de religião. 
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"temporais", que poderia, no caso, implicar em declínio e perda de espaço no 
mercado61. 
 
Os aspectos místicos/mágicos ligados à Doutrina dos Dons do Espírito Santo, aliados a 
um estilo de liturgia no qual a indeterminação sobrepuja o cálculo e o planejamento, 
contribuem para uma ênfase na definição dos cultos e celebrações dos pentecostais 
como momentos de fruição do extra-ordinário, um elemento fundamental da 
experiência religiosa. 
 
Esse traço do modelo pentecostal  parece  representar, também, uma maior 
proximidade da organização com a demanda religiosa dos indivíduos das camadas 
populares, potenciais consumidores de religião.  A abertura para a espontaneidade e 
para o emocional62 presente na proposta dos pentecostais foi, em termos de mercado 
religioso, um trunfo importante no enfrentamento da concorrência com basistas 
católicos e também com os evangélicos "históricos", que têm experimentado processos 
de racionalização crescentes63. 
 
Os cultos entre os Batistas e Presbiterianos, por exemplo,  seguindo os modelos 
importados, tendem a ser  momentos cuidadosamente planejados, produzindo um alto 
grau de previsibilidade nas celebrações.  Nestas, os critérios de participação em 
atividades específicas, tais como falar, orar, tocar instrumentos, cantar, tendem a ser 
mais seletivos do que nas igrejas pentecostais, dando ênfase à competência e a 
habilidades especiais dos fiéis64.  Esse é um sinal do nível de racionalização daqueles 
modelos de religiosidade, o que pode funcionar negativamente num mercado no qual 
em praticamente todos os segmentos, os consumidores de religião procuram 
justamente o contrário disso que é oferecido: menos protocolos de acesso e fruição do 
sagrado. 
 
Essa mesma característica dos históricos podia ser encontrada nas reuniões das CEBs. 
Podemos mencionar a preocupação com o exercício da reflexão ordenada, revelada 
notadamente na utilização enfática do método VER-JULGAR-AGIR, que pressupunha 
níveis intelectuais mais altos do que os possuídos por aqueles aos quais pretendia 
atingir, o que, aliado ao estímulo da leitura "sociológica" da Bíblia, reforçava a 

                                                           
61 Conforme, STARK e FINKE (1992). 
62 Conforme CORTEN (1996:63), que afirma: "O pentecostalismo caracteriza-se pela importância dada 
à emoção.(...) Entre os pentecostais a colocação em cena da emoção no 'falar em línguas', na palavra 
livre (anárquica, plural, sem ser conflituosa) e através do canto funciona de modo a ser recebida pela 
assembléia como uma emoção popular, como a emoção de pessoas simples."   
63 Em termos teológicos os pentecostais também se distanciam do modelo das religiões cristãs 
tradicionais, propondo uma "Teologia" que não se fundamenta muito num corpo de doutrinas 
sistematizadas, mas que faz referência à experiência emotiva vivida e partilhada pelos crentes.  Neste 
sentido, correspondem bem ao modelo de "boa teologia" formulado por Spinoza ([1670]1965), segundo 
o qual ela não deve apelar para a razão, mas apenas para a fé.   
64 Corten (1996:242), registra a fala de Benedita da Silva, então deputada federal pelo PT, na qual ela 
comenta sobre o caráter mais 'democrático' do modelo pentecostalista: "A Igreja Pentecostal é 
exatamente isso.  O analfabeto, o semi-analfabeto, tem seu lugar no ministério, no pastorado.  A Igreja 
Pentecostal dá a palavra às mulheres e às crianças.  Todos têm uma função e a função que eles exercem 
lhes dá visibilidade."  
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diminuição do elemento emocional e emotivo-místico-irracional da proposta da Igreja 
Popular65.  
 
Ainda outro elemento indicativo de uma leitura mais sintonizada com o gosto da 
demanda exercitada pelos pentecostais do que pelos basistas católicos, era o 
oferecimento em seu produto do que os indivíduos parecem desejar em termos de 
subjetividade: a possibilidade de construção de uma nova identidade.  Na proposta dos 
pentecostais existia um estímulo para que os fiéis convertidos  virassem as costas para 
as suas "raízes", para suas origens e que, inclusive, adotassem padrões de vida e de 
comportamento diferentes daqueles adotados pela comunidade mais próxima.     
 
Essas transformações, longe de acontecerem em termos abstratos e distantes do 
cotidiano incluíam mudanças concretas tais como o abandono do alcoolismo, - e o 
conseqüente aumento das chances de sucesso nos empregos -,  a melhoria das relações 
familiares pela rejeição à infidelidade conjugal, a solução de problemas de saúde, o 
abandono dos "jogos de azar", mudanças no tipo de linguajar, que poderia significar o 
abandono do uso de palavrões, o início de processos de alfabetização, - estimulado 
pela ênfase na leitura da Bíblia -, e outras desse tipo.  
 
Os progressistas, pelo contrário,  pretendendo a preservação dos traços da cultura da 
comunidade, propunham a continuidade do padrão da identidade dos indivíduos e uma 
preocupação com transformações mais estruturais, coletivas.  Isso, por um lado, 
dificultava a construção de espaços para a expressão da individualidade dos fiéis, 
adiava a solução de problemas pessoais  para um futuro incerto e, por outro, - ao não 
produzir a desejada ruptura entre o cotidiano e a esfera do religioso, não sendo previsto 
nenhum momento especial de "conversão" radical, de abandono dos padrões de grupos 
próximos e a imposição de quaisquer sacrifícios  e a elaboração de novas identidades -, 
deixava de responder aos anseios mais íntimos dos indivíduos a respeito da 
reconstrução identitária subjetiva, abrindo espaço para o avanço pentecostal. 
 
Ainda com referência à forma de encarar a cultura popular e a valorização dos traços 
da comunidade, os pentecostais se diferenciam dos progressistas no sentido de que o 
modelo de religiosidade praticado é o mesmo em todos os lugares, em contraposição à 
proposta pós-conciliar católica de inculturação .  Em termos de música, por exemplo, 
durante anos nas Igrejas Pentecostais mais tradicionais, como a Assembléia de Deus e  
Brasil Para Cristo, foram usadas coletâneas de hinos que eram versões em português 
dos cantados por evangélicos nos Estados Unidos66.   
 
Essa idéia aparentemente negativa de desligamento da cultura local,  individual e 
comunitária presente no modelo dos pentecostais tem, paradoxalmente,  funcionado 
como atrativo para os consumidores de religião, que encontram na radicalidade da 

                                                           
65 Posteriormente veremos como o desenrolar da história religiosa no Brasil e o recrudescimento da 
concorrência no mercado religioso vai atuar sobre os níveis de racionalidade dos produtos religiosos 
tanto no que se refere ao catolicismo quanto no lado dos evangélicos tradicionais e dos pentecostais. 
66 Atualmente as coisas têm mudado, principalmente com as pressões de um mercado fonográfico 
evangélico cada vez mais sofisticado, que influencia, através dos mecanismo de distribuição e de 
divulgação dos produtos, inclusive, a circulação e inclusão nos repertórios cantados nos cultos,  de 
músicas de autores nacionais, inclusive usando ritmos brasileiros. 
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"nova vida" uma das motivações principais para a afiliação e participação nas 
atividades religiosas.   O tipo de conversão "traumática" previsto como requisito básico 
para a entrada de novos membros nas igrejas pentecostais se traduz numa verdadeira 
revolução na vida dos sujeitos.  Como já dissemos anteriormente, muitas vezes o 
processo é acompanhado pela cura do alcoolismo e melhoria das condições financeiras 
e de relacionamento familiar.  Essas mudanças são possíveis graças à eficácia 
simbólica do sistema de crenças proposto, que enfatiza o autodomínio e pela ação do 
controle do grupo sobre os novos membros, que devem adotar novas posturas em 
referência ao vocabulário, às vestimentas, à economia sexual e   à ética em geral, 
diferentes e em tensão com o sistema axiológico predominante na sociedade (conforme 
CAMARGO, 1971:7-8). 
 
O que parece estar por trás do tipo de consumo religioso desse produto  é uma intensa 
busca de segurança no padrão rígido das normas propostas no modelo, bem como o 
índice de sacrifício exigido dos sujeitos, que produziria um alto grau de valorização da 
prática e dos discursos religiosos dos pentecostais tradicionais (conforme 
IANNACCONE, 1992a).  
 
Além dos elementos explicativos do crescimento dos pentecostais tradicionais 
referentes à forma do produto, características e elementos principais da mensagem, 
podemos também pensar no tipo de estratégia de proselitismo dos fiéis, que consiste no 
que eles chamam de "evangelismo pessoal".  Essa técnica se baseia em dois pontos 
fundamentais: (1) cada crente é responsável pela expansão numérica do grupo - 
observando-se uma forte ênfase na responsabilidade individual de conquistar novos 
membros, "converter" mais pecadores ou "salvar" mais pessoas do "domínio do 
satanás"; (2) todas as oportunidades para propagar a fé, - "falar sobre Jesus"-, devem 
ser aproveitadas, não importando a hora, o lugar, o tipo de pessoa com quem o fiel tem 
relação, todos devem ser atingidos.  Esses elementos dão os contornos de uma 
agressiva estratégia mercadológica de expansão, executada por um "exército de fiéis" 
não pagos, que não hesitam em fazer contatos, de expor sua crença e seus motivos de 
afiliação religiosa. 
 
Esse estilo de proselitismo é determinado, evidentemente, pelas posições 
historicamente ocupadas pelos pentecostais no mercado religioso.  Embora o processo 
de modernização do país, com suas tendências dessacralizantes e racionalizadoras, - no 
bojo das quais se inscreve a produção do modelo progressista católico -, abrisse 
brechas para a conquista dos segmentos do mercado religioso abandonados em sua 
busca de misticismo e espiritualidade mágica, os pentecostais enfrentavam uma 
poderosa hegemonia da proposta de religiosidade católica.  Esse fato parece ter 
determinado o caráter ofensivo de suas estratégias para conquistar fiéis.   
 
Aliado a essa prática intensa de proselitismo, deve ser destacado o fato de que os 
pontos de distribuição e portanto de acesso ao produto dos pentecostais - 
principalmente no que se refere à Assembléia de Deus - se multiplicam rapidamente 
em todo o país, em grande medida pela agilidade com a qual as estratégias de expansão 
e de instalação de novas congregações são decididas e implementadas pelas igrejas 
locais, o que representa uma vantagem significativa em relação à Igreja Católica, 
caracterizada por uma estrutura organizacional mais concentrada e mais pesada.  
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Ainda outro fator explicativo do sucesso das estratégias de evangelização e conquista 
de novos membros, que  pode se constituir numa poderosa arma de marketing, é  a 
menor informalidade e maior abertura para contatos com não-crentes de todas os 
segmentos sociais, associada ao estilo dos indivíduos das camadas pobres da 
população, que predominam na composição da membresia das igrejas pentecostais em 
geral e especificamente das mais tradicionaiso67.  Todos os que fazem pesquisa social 
sabem que, nos segmentos mais pobres,  a política de espaço e do contato entre as 
pessoas são definidas em termos de padrões menos burocrático-formais do que aqueles 
encontrados nas classes médias e alta, setores nos quais os protestantes históricos 
concentram seus adeptos.  Nessas classes,  a ideologia da privacidade e os códigos 
mais formalizados de aproximação nas interações sociais vão influenciar no sentido da 
construção de abordagens mais contidas, o que parece se refletir também nos índices 
gerais de crescimento observados entre os evangélicos tradicionais, tais como os 
Batistas e Presbiterianos. 
 
Recapitulando, nesta seção discutimos a adoção do modelo progressista da Igreja 
Católica no período pós-64 como uma estratégia organizacional no sentido de reagir às 
novas condições de mercado, das quais se destaca o aumento da competição com os 
pentecostais pela preferência das camadas pobres da população, numa conjuntura em 
que deveria também ser enfrentado o processo de modernização racionalizadora e 
dessacralizante.  Essa estratégia baseou-se numa preocupação de atingir as camadas 
populares através de uma aproximação - cheia de contradições, como vimos -  com a 
cultura popular, e na elaboração de um modelo intelectualizado e menos encantado de 
religiosidade. 
 
Destacamos também o fato de que alguns equívocos na interpretação que a  igreja 
católica fez da demanda religiosa popular determinaram a fraqueza do modelo - ou 
produto religioso - progressista, o que facilitou a tomada de espaço no mercado 
religioso pelos pentecostais. 
 
A conjuntura de mercado religioso não parou de evoluir desde então.  Como veremos a 
seguir, tanto a Igreja Católica vai implementar mudanças - relacionadas não somente 
ao espaço interno do mercado, mas também ligadas às transformações da situação 
sócio-política nacional -, como os pentecostais, evangélicos tradicionais e outras 
organizações religiosas vão experimentar dinâmicas influenciadas pela sempre 
crescente concorrência pela preferência dos fiéis e pelos aspectos de mercadoria que a 

                                                           
67 De acordo com Novaes (1997:16); Rolim (1985:169-181); Fernandes (1992:15) e Freston (1993:124).  
Este último apresenta uma classificação de Igrejas em relação às camadas sociais que atingem nos 
seguintes termos: 
Camada mais alta Presbiteriana do Brasil 
 Presbiteriana Independente 
 Metodista 
 Convenção Batista 
 Igreja do Evangelho Quadrangular 
 Igreja Universal do Reino de Deus 
 Assembléia de Deus 
 Congregação Cristã  
 Brasil para Cristo 
Camada mais baixa Deus é Amor 
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lógica mercadológica impõe à produção e disponibilização de propostas de 
religiosidade. 

 
 2 . 3 . O SURGIMENTO DOS NEO-PENTECOSTAIS E A REAÇÃO NEO-

CONSERVADORA NA IGREJA CATÓLICA  
 
Já mencionamos anteriormente que as mudanças relativas ao processo de abertura 
política que acontecem a partir do final da década de 70 no Brasil, juntamente com 
alguns elementos internos à proposta das CEBs que produziam um baixo nível de 
aceitabilidade entre os pobres, abriram possibilidades de questionamento 
organizacional do modelo progressista de catolicismo. 
 
A saída de setores da esquerda brasileira dos espaços da Igreja Católica, em busca de 
ampliação da organização e mobilização do povo no âmbito da sociedade civil 
recentemente liberada - o que originou um outro grupo de concorrentes pela audiência 
e participação dos indivíduos: os partidos políticos e sindicatos de trabalhadores -, 
serviu para revelar com mais clareza a distância entre a proposta da Igreja Popular e a 
demanda religiosa das camadas pobres da população. 
 
Esse fator juntou-se aos sinais explícitos que apontavam para uma reorganização do 
mercado religioso no Brasil, que, mesmo atingido pelos processos de modernização 
secularizante, mostrava evidências de alto vigor.  A expansão do continuum religioso 
mediúnico  (conforme CAMARGO, 1971), que ia do Espiritismo Kardecista à 
Umbanda e ao Candomblé, e o desenvolvimento de seitas e Igrejas Pentecostais, 
representavam a contraface do relativo declínio do poder exercido pela Igreja Católica 
no Brasil. 
 
O desgaste experimentado pelo catolicismo no mercado religioso, evidenciado pelo 
descenso das CEBs e o crescimento de religiosidades concorrentes, produziram um 
mal-estar crescente na cúpula da organização, que começou a tomar medidas no 
sentido de reagir diante da perda de fiéis e da erosão da posição de poder anteriormente 
ocupada. 
 
É nesse contexto que se esboça o que ficou caracterizado na literatura especializada 
como a Reação Conservadora, ou Neo-Conservadora ou ainda como a Restauração 
Conservadora.  Esse processo, que consistiu na adoção de medidas por parte do 
Vaticano68 destinadas a produzir uma diminuição do espaço conquistado pela Igreja 
Progressista no campo eclesiástico  católico no nível internacional, somente foi 
possível pelo fato de que o modelo popular de catolicismo começava, em termos de 
mercado religioso, a fazer água pelas juntas. 
 
A  Reação Neo-Conservadora começou a ser implementada no terceiro ano do papado 
de João Paulo II, que até então se relacionava amistosamente com a Igreja Popular no 
Brasil.  Um dos fatos significativos da mudança da orientação da cúpula da instituição 
foi o envio de uma carta apostólica aos bispos brasileiros em dezembro de 1980, na 

                                                           
68 Para informações detalhadas sobre as medidas tomadas pelo Vaticano, ver "Dossiê sobre a Reação 
Conservadora", Revista SEDOC, vol. 22, No. 220, maio/junho/1990.  
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qual o papa afirmou que "a Igreja não deve se envolver em questões sociais em 
detrimento de sua missão especificamente religiosa" (in HIGUET, 1984). 
 
Essa transformação da política do Vaticano em relação à Igreja Progressista pode ser 
pensada como o resultado da hegemonia de um grupo de padres preocupados com um 
modelo de religiosidade  mais espiritualizada e menos politicamente engajado.  Para 
entender a conjuntura em que emerge essa preocupação, consideramos importante 
compreender as condições mais gerais referentes à organização do campo religioso 
nacional e, dentro deste,  as relações de forças do campo eclesiástico católico, que 
favoreceram ao bloco anti-progressista.   
 
Ao nosso ver, o peso dos relatórios e estatísticas referentes à perda de fiéis e ao avanço 
dos pentecostais e das religiões mediúnicas no mercado religioso brasileiro foram de 
grande significado na construção da vitória dos conservadores.  Como veremos 
posteriormente, essa vitória seria fundamental para a elaboração de uma proposta de 
religiosidade que demonstraria ser capaz de enfrentar a concorrência fundamental dos 
pentecostais tradicionais e dos neo-pentecostais, a saber, o Movimento Carismático69.  
               
Queremos enfatizar, portanto, que o sucesso da Reação Conservadora e o declínio do 
progressismo estão ligados ao aumento da força determinadora da demanda dos fiéis 
sobre as práticas e discursos religiosos, devido ao crescimento dos níveis de 
competição no mercado.  Essa demanda apontava justamente para a busca de 
misticismo, do totalmente outro, de consolo  para o desamparo de um mundo 
racionalizado e desencantado e para uma religiosidade menos engajada politicamente - 
um anseio por um modelo que colocasse ênfase numa teodicéia. 
Os indivíduos pareciam pressionar para que a religião funcionasse justamente como 
alento para situações de privação, exclusão, sofrimento e como ferramenta mágica para 
a significação do mundo e fornecimento de possibilidades mágicas de soluções de 
problemas que os governantes, adotando práticas crescentemente excludente, não mais 
definiam como tarefa sua resolver. 
 
A observação da conjuntura social existente no final da década de 70, e nas seguintes, 
revelará que a situação de profunda exclusão social à qual se encontra submetida a 
maioria da população brasileira continua inalterada, ou mesmo experimentou um certo 
agravamento.  O que estava acontecendo, então, que "o clamor dos oprimidos" - 
expressão utilizada nas justificativas apresentadas pela própria instituição para a 
adoção do modelo progressista - estivesse deixando de ser ouvido?   
 
O que podemos inferir do processo de retorno ao modelo conservador é que a Igreja, 
através de sua cúpula, parecia estar avaliando que os objetivos institucionais, relativos 
à manutenção do espaço da organização no mercado, e à própria questão da 
sobrevivência e expansão da mensagem católica, deveriam ser atingidos usando 
estratégias diferentes daquelas implementadas pela Igreja Popular.  Essa adequação do 
produto a ser oferecido no mercado dependia, dentre outras coisas,  de uma "escuta" 
mais atenta à demanda dos fiéis reais e potenciais. 
                                                           
69 Conforme Leonardo Boff, em entrevista a André Corten (in CORTEN, 1996:263): "Eu acho que, no 
mercado de religião, as Igrejas Pentecostais crescem e as Igrejas institucionais diminuem em número.  
Assim sendo, os bispos e o Vaticano denunciam, criticam e procuram mobilizar as dimensões mais 
conservadoras do catolicismo, a fim de fazer concorrência ao pentecostalismo no mercado da religião." 
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Além dos dados relativos ao aumento da competição já citados, a emergência de um 
conjunto de novos produtores de religião no início da década de 80, o dos 
neopentecostais, vai intensificar ainda mais a concorrência no mercado religioso 
nacional.  O surgimento da "Casa da Bênção", da  Igreja Internacional da Graça de 
Deus, da Igreja Renascer e principalmente da "Igreja Universal do Reino de Deus", vai 
esquentar a temperatura do mercado, provocando reações  organizacionais tanto no 
campo da Igreja Católica - acelerando a vitória dos conservadores e a implementação 
efetiva das medidas de limitação do espaço  da Igreja Popular -  como no campo dos 
evangélicos históricos. 
 
O termo neopentecostais  refere-se a um grupo de igrejas que, embora mantenham as 
linhas gerais dos fundamentos doutrinários do pentecostalismo tradicional, apresentam 
algumas variações em relação ao modelo original70.  Uma primeira característica 
diferenciadora é o fato de que as neo-pentecostais se constituíram nacionalmente, 
enquanto a maioria das tradicionais tem origem estrangeira, seguindo o modelo de 
"igrejas de massa", marcado por uma padronização rigorosa. Um exemplo dessa 
padronização, por exemplo, nas IURDs, -  que pode parecer um certo desprezo pelas 
diferenças que a demanda local poderia imprimir no estilo de consumo religioso, mas 
que na verdade é o resultado do tipo de estratégia de elaboração do produto religioso, 
baseada em uma leitura engenhosa das tendências sociais mais gerais, que  
provavelmente serviu para  fundamentar os contornos dos modelos das neo-
pentecostais -, é o fato de que a programação dos cultos semanais temáticos é a mesma 
em qualquer lugar do país e do mundo71. 
 
Um segundo ponto diferenciador é o estilo de liderança das neo-pentecostais, 
caracterizado pela existência de figuras fortes,  normalmente o próprio fundador (já 
que têm origem recente) ou um sucessor imediato autorizado, que é objeto de 
referência e admiração dos fiéis72.  

                                                           
70 Seriam consideradas pentecostais tradicionais as igrejas Congregação Cristã do Brasil, que chegou ao 
país em 1910; a Assembléia de Deus, que iniciou seus trabalhos no Brasil em 1911 e a Igreja do 
Evangelho Quadrangular.  Segundo  FRESTON (1994:67-162), estas constituiriam o pentecostalismo 
da 1ª onda.  O grupo formado pela Igreja Brasil Para Cristo e pela Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, 
que surgem em 1956 comporia uma categoria intermediária, repetindo quase na totalidade o modelo 
original, exceto em sua origem nacional.  Na tipologia de Freston, já citada, os pentecostais da 3ª onda, 
ou os neopentecostais,  seriam as seguinte modalidades de igrejas, com os respectivos anos de 
surgimento: Igreja da Nova Vida (1960); Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962); Igreja Casa da Bênção 
(1964); Igreja Universal do Reino de Deus (1977); Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e 
Renascer em Cristo (1986) (conforme Oro, 1996).  Classificações alternativas são apresentadas por 
MENDONÇA (1994), que sugere os termos "pentecostalismo de cura divina" e "pentecostalismo 
autônomo" para as igrejas consideradas por Freston como de terceira onda; por Mariano (1995), que 
sugere para estas o termo "neopentecostalismo" e por Campos (1997), que prefere considerar esse grupo 
como um "pentecostalismo tardio".  Para este último, a IURD, a Renascer e outras desse mesmo  grupo 
teriam como característica básica diferenciadora dos anteriores, uma preocupação de mercado mais 
aguda (conforme CAMPOS, 1996:52). 
71 Conforme declarações de pastores da IURD.  Pudemos confirmar isso in loco em Londres, na IURD 
do bairro chamado Seven Sisters, que funciona de maneira semelhante às do Brasil. A respeito do 
caráter internacional dos neopentecostais, Oro (1996) apresenta os seguintes dados: A Igreja Deus é 
Amor estaria presente em mais 25 países estrangeiros. Já a Universal do Reino de Deus está presente em 
32 países, além do Brasil (Revista Veja, 19/04/95) 
72 Igreja Pentecostal Deus é amor - Pr. David Miranda; Igreja Universal do Reino de Deus - Bispo Edir 
Macedo; Igreja Brasil para Cristo - Paulo Lutero de Mello e Silva (filho do fundador); Igreja Evangélica 
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Uma terceira diferença é que os neo-pentecostais introduziram padrões ético-estéticos 
mais liberais do que aqueles existentes entre os pentecostais tradicionais.  Enquanto 
estes se caracterizam pelo estereótipo do "crente com a Bíblia debaixo do braço, 
usando terno e gravata, mulheres com cabelos longos e vestimentas sóbrias, 
consideradas pelo gosto da sociedade como conservadoras", aqueles abandonaram a 
postura de seita e caminharam em direção de uma religiosidade mais acomodada,  
acompanhando os hábitos e costumes da sociedade inclusiva , promovendo uma 
"liberação dos tradicionais usos e costumes de santidade pentecostal"73 (conforme 
MARIANO, 1995). 
 
Esse fenômeno da flexibilização das regras de conduta, das normas relativas ao 
vestuário e mesmo da adoção de padrões de aproximação com os modelos não-
religiosos, um certo tipo de aggiornamento do pentecostalismo tradicional, parece ser 
o resultado de dois fatores mercadológicos principais.  O primeiro seria a força da 
pressão do segmento de mercado que constitui o filão dessas organizações, um público 
basicamente jovem74, que vai impondo às organizações modificações tanto em termos 
de discurso quanto de práticas religiosas. 
 
Essa força exercida pela demanda, que determina silenciosamente os contornos dos 
produtos religiosos que os fiéis querem consumir, é a responsável por mudanças 
realizadas pelos neo-pentecostais no modelo original de pentecostalismo75, mas 
também pelos protestantes históricos e nas propostas de catolicismo atualmente 
oferecidas no mercado76.  Entre os Batistas, Presbiterianos e outros históricos, por 
exemplo,  numa área em que costumam se refletir mais rapidamente os desejos da 
demanda dos fiéis, a da música na liturgia, observamos o gradual desaparecimento dos  
Harmônios e Pianos como instrumento de acompanhamento dos cânticos, substituídos 
por bandas que usam bateria, guitarra, contrabaixo e teclados,  que tocam ritmos e 
estilos musicais em voga na sociedade secular77. 
                                                                                                                                                                        
Pentecostal - Pr. Marino Prudência Moreira; Igreja Internacional da Graça de Deus - Pr. Soares 
(conforme ORO, 1996:53-4) 
73 Um exemplo dessa abertura em relação aos costumes presente no modelo neopentecostal é a 
existência de uma página com informações sobre moda, maquilagem e outros assuntos culturalmente 
definidos como "femininos".  
74 Conforme  Lehmann  (1994); Mariano (1995). 
75 Também na Assembléia de Deus, as pressões do público jovem, no âmbito da crescente competição 
no mercado religioso, podem ser sentidas e avaliadas nas mudanças tanto no que se refere à área da 
música - um dos principais elementos de atração do modelo - quanto em relação aos "costumes".  Em 
Burdick (1993:142-144), por exemplo, encontramos o depoimento de um pastor que faz o seguinte 
comentário sobre o fato de que em outra igreja podiam ser encontrados bandas usando guitarra e outros 
instrumentos "do mundo": "Essa é a maneira que eles usam para manter os jovens na igreja." (tradução 
minha).  O mesmo pastor, agora falando sobre a liberação do uso de determinadas roupas, também faz 
uma alusão à preocupação com a possibilidade de perder fiéis jovens para igrejas mais "tolerantes": "A 
Bíblia não muda, mas se estabelecermos para hoje a maneira de vestir de antigamente isso não vai 
funcionar. Os jovens simplesmente irão embora.  Há muitas outras igrejas para as quais eles podem ir se 
não estiverem satisfeitos."  
76 Bibby (1990) apresenta como uma das características principais da religiosidade no Canadá, lugar 
onde ele realizou pesquisa sobre o assunto, o fato de que os consumidores dizem às igrejas o que eles 
querem e na maioria das vezes são atendidos. No mercado brasileiro, a demanda de fiéis católicos 
parecia estar "comunicando"  à Igreja que já que eles não ofereciam o que eles queriam, eles estavam 
deixando o catolicismo e indo para as igrejas pentecostais.  
77 Posteriormente falaremos mais disso quando discutirmos o fenômeno do LOUVORZÃO como uma 
tendência à padronização entre produtos religiosos da linha dos evangélicos. 
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Um segundo elemento de ordem mercadológica determinando a flexibilização dos 
padrões comportamentais dos neo-pentecostais é a possibilidade de atingir segmentos 
mais amplos do mercado.  Ao reduzir o grau de diferença entre a prática religiosa e os 
modelos seculares de vida cotidiana78, tanto a Igreja Universal do Reino de Deus 
quanto a Renascer em Cristo podem penetrar tanto nos públicos das classes pobres 
quanto nos dos setores médios da população, que seriam mais atraídos por um 
consumo de religiosidade que não significasse uma  drástica renúncia de seu estilo de 
vida.   
 
Para as gerações de jovens urbanos, sem ligações com a religiosidade tradicional rural, 
uma proposta de religiosidade mais aberta em termos de regras de comportamento 
combina mais com  seus estilos de vida.  Particularmente as mulheres trabalhadoras 
jovens precisam se vestir de acordo com os códigos da moda, até para poder manter 
seus postos de trabalho.  A prática dos pentecostais tradicionais de impor proibições 
contra penteados modernos, cosméticos e determinados tipos de roupas terminam por 
fortalecer, em termos mercadológicos, a proposta da IURD e de outras igrejas 
pentecostais mais liberais nesse setor (conforme CHESNUT, 1997:46). 
 
Essa possibilidade parece combinar com a ênfase na Teologia da Prosperidade - que 
focalizaremos posteriormente -, presente nessas propostas de religiosidade citadas, que 
se constitui no eixo fundamental do produto, aliado a, pelo menos,  três  outras 
vantagens: (1) o oferecimento de momentos de intensa "efervescência" religiosa, que 
proporcionam ao mesmo tempo o alívio produzidos pelos processos catárticos de 
construção de objetos persecutórios para os fiéis; (2) as oportunidades de identificação 
com um Pai Poderoso que cura, providencia emprego e resolve problemas da ordem da 
carência material dos indivíduos; (3) ocasiões de fruição do sagrado e do sobrenatural 
nos momentos de cura, de glossolalia e de exorcismos. 
 
A flexibilização das regras de comportamento, que provoca uma diminuição da  
diferença entre os "crentes" neo-pentecostais e os "incrédulos" também se liga ao fato 
de que esses modelos se aproximam do  dos católicos, organizados em Igrejas de 
"massas", nas quais, pelo tamanho das congregações, fica quase impraticável um 
controle rigoroso da vida dos membros79. 
 
Por outro lado, a liberalidade em termos de ética comportamental  poderia significar 
uma diminuição do nível de sacrifício exigido pela instituição dos convertidos e, de 
acordo com os estudiosos do mercado religioso e do fenômeno do crescimento das 
igrejas rigorosas80, uma possibilidade de perda de espaço.  O que acontece é que esse 
resultado é evitado nesse modelo pela a exigência de sacrifício numa área ainda mais 
delicada e valorizada na sociedade atual, a vida financeira dos indivíduos. 
 
É nesse campo que os neo-pentecostais também se diferenciam dos tradicionais.  Há 
uma ênfase explícita nas contribuições financeiras que os fiéis devem fazer para serem 
                                                           
78 Um exemplo dessa redução é o fato de que nas IURDs não há uma proibição explícita do álcool e do 
fumo, embora haja um discurso sobre a necessidade de preservar o corpo. 
79 Em entrevistas realizada com um pastor da IURD ele mencionou que, embora inicialmente eles 
tivessem elaborado um Rol de Membros, com a confecção de carteiras individuais, com o passar do 
tempo e o aumento do número de membros e da rotatividade, a organização decidiu abolir a prática. 
80 Como por exemplo, Iannaccone (1992 a). 
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abençoados.  Além dos dízimos, que constituem um elemento comum entre as 
propostas de religiosidade evangélicas e ultimamente também do catolicismo, o apelo 
dos pastores neo-pentecostais para que os crentes ofertem dinheiro ocupa uma parte 
muito importante nos cultos, sendo notório, através de reportagens nos meios de 
comunicação, o volume de dinheiro levantado  nos cultos dos neopentecostais, 
especialmente pelos das IURDs.    
 
São muitos os significados envolvidos na relação dos fiéis com a instituição e com as 
divindades, caracterizadas pela mediatização do dinheiro81.  O estilo dos 
neopentecostais enfatiza um tipo de operação semelhante àquela presente no 
mecanismo da "promessa", presente no catolicismo popular, e do "pagamento da 
obrigação", nas religiões afro-brasileiras, que produziria a consecução de favores, de 
"graças" ou "bênçãos", como quisermos chamar,  através do cumprimento de uma 
contrapartida, no caso, financeira,  prática  conhecida como de reciprocidade ou do 
"toma-lá-dá-cá"82.   
 
Esse  tipo de transação é apresentada e proposta de maneira explícita no modelo dos 
neo-pentecostais e parece indicar, também na esfera da religião, o prevalecimento de 
um tipo de mentalidade dominante na sociedade como um todo, no qual predomina o 
imaginário mercadológico, que implica num raciocínio segundo o qual o nível de 
investimento determina o nível dos lucros a serem obtidos83, e ainda a idéia de que é 
possível adquirir tudo através do dinheiro, inclusive as bênção dos deuses84.   
 
Essa referência ao poder do dinheiro é feita na apresentação e  no oferecimento 
mercadológico do produto religioso pelos pastores e líderes neopentecostais85 e se 
ancora na lógica simbólica de inspiração mercadológica, sob a qual operam os 
indivíduos nos demais setores da sociedade e também na esfera do sagrado, do 
religioso.    
                                                           
81 Segundo Mariano (1995:187), o neopentecostalismo traz uma modificação radical na representação 
que os fiéis fazem do dinheiro em relação ao exercício da religiosidade:  
"Este (o dinheiro) adquiriu conotação e valor teológico positivos; tornou-se até objeto de cultos 
especiais, as 'correntes da prosperidade', baseados na formulação 'é dando que se recebe'.  Pastores, sem 
cerimônia, passaram a pedi-lo em grandes quantias, enquanto os fiéis, sem culpa, assumiram seus 
desejos e ambições materiais." Por outro lado, observa-se a ocorrência da culpabilização de fiéis pelo 
fato de não terem contribuído, ou de terem contribuído com menos do que "deveriam ter contribuído".   
Um trecho bíblico que é citado com freqüência a respeito de "não reter o que deve ser dado" é a estória 
de Ananias e Safira, um casal que vende um terreno e mente ao apóstolo a respeito do valor financeiro 
da transação, o que acarreta em morte fulminante dos dois, como castigo do Senhor pela infidelidade. 
82Essas operações se incluem todas na tipologia de MAUSS(1974), que prevê a adoção do princípio de 
reciprocidade e troca, que se baseia nas obrigações de dar, receber e retribuir, que se verificam nas 
relações sociais e nas relações com os deuses. 
83 Os pastores neopentecostais em suas estratégias para levantamento de ofertas não hesitam em se 
referir explicitamente aos princípios da lógica das trocas econômicas, usando frases como: "nada se 
pode obter gratuitamente, nem mesmo de Deus"; "para se obter alguma graça é preciso realizar ofertas"; 
"quanto mais você der , mais você vai receber": "dê bastante, para ganhar bastante" e outras.  Nas 
IURDs, a  ênfase  numa "teologia retribuitiva" substitui a centralidade da "teologia da graça", presente 
entre os outros evangélicos. 
84 Gomes (1994:137) chama de "barganha cósmica" essa prática de dar ofertas ou dízimo em dinheiro 
em troca do recebimento de coisas materiais, saúde, emprego ou outro tipo de "bênção". 
85 O mecanismo de venda de indulgências pela Igreja Católica também repousava num imaginário, 
então recente, no qual prevaleciam a valorização  e estabelecimento do dinheiro como equivalente geral 
das trocas e  a inclusão de todas as coisas sob a égide do 'sacrossanto' mercado. 
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Em termos teológicos, o modelo neopentecostal articula o destaque dado ao ato de 
contribuir financeiramente para a igreja com a Teologia da Prosperidade, que se 
constitui também num ponto de diferenciação em relação aos pentecostais 
tradicionais86.  De acordo com essa maneira de interpretar a relação dos indivíduos 
com Deus e  a salvação, à felicidade destinada ao "crente" para depois da morte, no 
paraíso -  uma promessa presente no modelo dos pentecostais tradicionais -, os 
neopentecostais juntam a promessa de progresso financeiro, e de usufruto dos prazeres 
e comodidades decorrentes desse, aos fiéis que  entregarem sua vida ao "Senhor 
Jesus",  contribuindo  financeiramente de maneira o mais liberal possível para o 
sustento da igreja e de suas atividades.   
 
No discurso da Teologia da Prosperidade, a ênfase evangélica em geral e pentecostal  
tradicional em particular no sofrimento e na renúncia aos prazeres é substituída pelo 
enaltecimento do bem-estar  do cristão fiel no mundo e pela defesa da idéia de que os 
verdadeiros cristãos estão predestinados à "vitória" em todas as esferas da vida, o que 
se traduz em mobilidade social vertical, além de boa saúde e felicidade no casamento e 
em todas as áreas da vida.  Nas IURDs, por exemplo, principalmente às sextas - dia da 
Corrente da Prosperidade -, os pastores  proclamam enfaticamente que o crente fiel, 
padrão aqui associado com a prática de  contribuir com o possível  e com constância, 
está destinado não somente a ter emprego, mas a ser patrão/chefe e não 
empregado/subordinado, a ser saudável e não enfermo, e sobretudo a ser rico e não 
pobre.   
 
Podemos ligar essa promessa de prosperidade 'aqui e agora' com o fato de que a 
soteriologia - doutrina da salvação -, e a escatologia - doutrina das últimas coisas, ou 
do fim do mundo - no modelo da IURD recebem tratamento e ênfases diferenciadas 
daquelas existentes nos modelos dos evangélicos em geral.  Enquanto nestes as 
palavras "céu" e "inferno" aparecem com grande destaque, já que é em referência a 
esses dois destinos possíveis aos quais se dirigiriam os homens depois da morte, sendo 
visto como necessária a tomada de providências para ser "salvo" de ir para o "castigo 
eterno", nas IURDs  o discurso menciona pouco a preocupação com o tema.  Isso 
combina com a sua soteriologia imanente, ou intra-mundana, na qual, inclusive, o 
aspecto moralista do cristianismo em geral não é enfatizado87. 
 
Uma quinta diferenciação característica do produto dos neopentecostais, 
especificamente daquele da IURD, é a inclusão nos rituais e celebrações de elementos 
que representam uma certa continuidade com as religiões afro-brasileiras e com o 
universo mágico do catolicismo popular tradicional.  São incorporados termos e 
práticas tais como "água abençoada", "óleo ungido", "manto sagrado", "mesa branca 
energizada", "rosa ungida",  "areia do deserto de Sinai".   

                                                           
86 Freston (1994:16), considera a Teologia da Prosperidade uma etapa avançada da secularização da 
ética protestante, na medida em que representa um afrouxamento ético no que diz respeito à ascese 
presente no modelo original, que previa o sucesso nas atividades "mundanas", mas nunca uma entrega 
aos prazeres que poderiam dele advir. 
87 Essa quase que ausência de escatologia e soteriologia, bem como a raridade com a qual o tema da 
moral - e, portanto, da culpa - comparece no discurso da Igreja Universal é também uma semelhança 
com os modelos das afro-brasileiras, o que pode também facilitar o consumo do serviço religioso 
oferecido, já que não se tem o ônus de um pastor ou de uma comunidade controladores e vigilantes do 
comportamento do indivíduo. 
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Encontramos ainda a utilização de ramos de arruda, para afastar as coisas más e de sal 
grosso, para afastar maus espíritos88, por exemplo,  que são incluídos no contexto de 
condenação de qualquer envolvimento com os rituais do candomblé ou da Umbanda, 
mas representa, de qualquer modo, pontos de contato com os modelos de religiosidade 
que devem ser abandonados pelos novos fiéis e que representam alternativas de peso 
dentro do segmento de mercado aos quais se dirigem principalmente as IURDs89. 
 
Por causa dessa integração de elementos de propostas de religiosidade diversas, 
inclusive, e no sentido mercadológico, até concorrentes, alguns autores, como por 
exemplo José Bittencourt (in BEOZZO, 1993:107-119) consideram os neo-
pentecostais como uma forma de protestantismo sincrético.  Ao nosso ver, essa 
combinação de elementos de vários estilos de religiosidade na proposta da IURD pode 
ser compreendida pelo fato de que esse modelo aparece num momento de 
intensificação da competição entre religiosidades, num ambiente marcado pela lógica 
mercadológica, o que resulta numa perda de nitidez das fronteiras religiosas, criando o 
que podemos chamar de "porosidade"  entre os diversos produtos, onde a construção 
das identidades religiosas é, muitas vezes, menos preocupada com a diferenciação e 
com a oposição do que com o sucesso em termos de sobrevivência e sucesso 
institucional. 
 
Ainda outra diferenciação dos neopentecostais em relação aos pentecostais tradicionais 
é o fato de que, naqueles, a manifestação dos demônios é um elemento fundamental da 
liturgia, na medida em que serve para reforçar tanto  a autoridade dos pastores, únicos 
capazes de domar e expulsar o mal, quanto a imprescindibilidade da Igreja Universal 
do Reino de Deus, enquanto lugar no qual a libertação é possível.  Outra função 
atendida no momento do exorcismo é a de ameaçar os irmãos com o objetivo de 
conseguir mais ofertas, já que, durante a conversa do 'pastor-exorcista' com o demônio 
a ele é atribuída a capacidade de revelar ou indicar possíveis irmãos infiéis na entrega 
do que foi solicitado90.  
 
Entre o tradicionais, só eventualmente os demônios se manifestam, e nessas ocasiões é 
um fato que deve ser enfrentado com discrição, e  mesmo em algumas igrejas, deve ser 
ocultado.  Essa prática litúrgica na qual a manifestação do demônio é prevista no culto 
ou na celebração aproxima o modelo das IURDs do modelo da Umbanda e 
Quimbanda, no qual a descida dos Orixás, Caboclos e outras entidades é aguardada 
inclusive como um sinal de que o andamento dos trabalhos religiosos foram bem 
sucedidos91. 
 
Em termos mercadológicos as propostas de religiosidade dos neopentecostais, 
destacadamente a da IURD, conseguem alto nível de competitividade, pela 
                                                           
88 Conforme Corten (1996:222). 
89 O uso de objetos e materiais tais como xampus abençoados, óleo de Israel, rosas da promessa e 
outros, como forma de mediação do sagrado constitui-se também num distanciamento do modelo das 
IURDs em relação às igrejas evangélicas tradicionais, tanto as históricas quanto as pentecostais 
(conforme BITTENCOURT FILHO, 1994:32). 
90 Segundo Gomes (1994), em cultos nos quais os fiéis são convidados a dar tudo o que têm nos bolsos 
ou na caderneta de poupança, a possibilidade de ver-se desmascarado em público por um demônio 
funciona como poderoso meio estimulador da doação de tudo. 
91 Gomes (1994:242) assinala a semelhança mas explica a diferença entre os dois modelos, já que no das 
IURDs, os demônios são exorcizados, enquanto no das afro-brasileiras as entidades são reverenciadas. 



  

 

                                                                                                                                                                 109 
 

combinação de  elementos de sucesso de alguns dos principais produtos religiosos no 
mercado: (1) do modelo dos pentecostais tradicionais - a ênfase mística dos dons do 
Espírito Santo e do expurgo do mal, que é colocado no satanás e nos demônios ; (2) do 
catolicismo de massas e da Umbanda/Candomblé, a flexibilidade relativa às regras de 
comportamento; (3) especificamente das afro-brasileiras, a inclusão de alguns 
elementos mágicos.   
 
O poder competitivo desse modelo aumenta ao somar, a essa combinação acima 
indicada,  a ênfase na possibilidade de melhoria geral da vida, principalmente na área 
econômica, via prática religiosa - inspirada na Teologia da Prosperidade -, que se 
encaixa perfeitamente à demanda religiosa das classes pobres por resolução imediatista 
de problemas financeiros e à demanda dos setores médios92 e eventualmente até das 
camadas abastadas que procuram justificar seu modo de vida, sua riqueza e usufruto de 
comodidades dela decorrentes. 
 
Em termos de expressividade numérica no mercado, dentre os neopentecostais, as 
IURDs e A Igreja Renascer em Cristo são as mais importantes.  Enquanto a primeira se 
direciona para as classes mais pobres da população,  a segunda faz mais sucesso nas 
classes  médias.   O aparecimento das primeiras no cenário do mercado religioso 
nacional provocou reações tanto entre católicos como entre os evangélicos.  É sobre 
essas reações que passamos a discutir. 
 
2 . 4 . O     MOVIMENTO    CARISMÁTICO       CATÓLICO    COMO 

ESTRATÉGIA  DE CONCORRÊNCIA COM PENTECOSTAIS  
               E NEO-PENTECOSTAIS: A TÁTICA DA ASSEMELHAÇÃO93 

ENTRE PRODUTOS RELIGIOSOS 
 

A idéia principal que apresentamos nessa seção é a de que o ressurgimento do 
Movimento Carismático Católico somente foi possível por dois motivos principais: (1) 
a emergência e hegemonia da Reação Conservadora no espaço eclesial católico; e (2) 
as condições existentes no mercado religioso nacional que apontavam como principal 
concorrente do catolicismo na região os pentecostais e neo-pentecostais.  A Renovação 
Carismática Católica se constituiu como uma possibilidade concreta de que a Igreja  
atue em duas direções simultâneas: visando restringir a ação expansionista dos 
pentecostais e o espaço dos setores progressistas católicos. 
 
A vitória dos conservadores na Igreja Católica criou condições institucionais para o 
florescimento do novo modelo de ser igreja, cuja implementação significou justamente 
a possibilidade de oferecimento, no âmbito do catolicismo, de uma proposta de 
religiosidade que poderia atender às necessidades da demanda religiosa dos fiéis por 
espiritualidade e misticismo, reprimidas durante o período em que o modelo da Igreja 
Popular prevaleceu. 

                                                           
92 De acordo com Corten (1995:168-169), a Teologia da Prosperidade fornece um meio para que as 
classes médias pentecostais tenham um identidade e ao pentecostalismo um lugar entre as classes 
médias. 
93 Uma das características marcantes do aumento da concorrência no mercado religioso é justamente a 
perda de clareza nas fronteiras entre as religiões em disputa por segmentos de mercados semelhantes, 
conforme Self e Starbuck (1998:59).  
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É significativo aqui o fato de que o modelo dos Carismáticos Católicos se assemelhe 
em muitos aspectos com o dos pentecostais, o que é explicado pelo paradigma do 
mercado religioso como uma tendência a ser observada entre produtos religiosos que 
se destinam a um mesmo público.   Se pretendem responder ao mesmo conjunto de 
demandas religiosas, os produtos religiosos - os discursos elaborados e as práticas 
propostas - tenderão à padronização.    
 
Aos números indicando o crescimento dos evangélicos, sobretudo o dos pentecostais,  
podem-se juntar informações estatísticas segundo as quais 48% dos pentecostais e 41% 
dos evangélicos não pentecostais se declararam ex-católicos94.  Esses dados podem ser 
vistos como uma indicação de que é dos quadros da Igreja Católica, que ocupava a 
posição de semi-monopolista no mercado religioso nacional até então, que os fiéis 
saem para outras religiões, principalmente para as indicadas acima. 
 
Seria, portanto, para os fiéis católicos que estavam deixando o catolicismo em busca de 
devoção, espiritualidade e misticismo, que não encontravam nas CEBs, pelo menos da 
maneira por eles desejada95, que qualquer estratégia de reação ao avanço dos 
pentecostais deveria se construir.  Uma ação destinada a fazer frente à perda de fiéis  
para os pentecostais, que ofereciam o que tinha sido deixado de lado no produto 
religiosos dos progressistas, significou, efetivamente uma apropriação de algumas 
características do principal adversário dos católicos no mercado religioso no Brasil. 
 
Esse processo de apropriação de algumas das principais características do modelo 
pentecostal evangélico pelo Movimento de Renovação Carismática não significa de 
nenhuma maneira o resultado de uma ação planejada por uma cúpula maquiavélica de 
padres que, na calada da noite, resolveram os detalhes da estratégia a ser 
operacionalizada como reação às novas condições do mercado religioso.  O que 
aconteceu foi, por um lado, a criação de uma série de mecanismos estruturais e 
organizacionais que dão apoio ao desenvolvimento desse estilo de ser católico - o 
carismático - ,   e por outro, a tomada de um conjunto de medidas que resultariam, na 
prática, no dificultamento da continuidade e desenvolvimento do projeto da Igreja 
Popular.   Na nossa opinião, essa conjuntura favorável à identidade católico-
carismática é amplamente determinada pelo fato de que a Igreja tem que enfrentar 
níveis cada vez mais altos de concorrência no mercado religioso e uma crescente perda 
de fiéis justamente para os pentecostais tradicionais e autônomos, ou neopentecostais. 
 
Algumas características do modelo carismático católico são muito próximas das linhas 
definidoras do pentecostalismo evangélico96.  Dentre esses principais pontos de 
semelhança97 citamos aqui:   
                                                           
94 Conforme a Folha de São Paulo de 14/01/96.  De acordo com Oro (1991), 77% dos crentes reunidos 
nas igrejas Deus é Amor e Universal do Reino de Deus no Rio Grande do Sul são provenientes do 
catolicismo.  Os dados de Campos (1997) indicam 43% como provenientes do catolicismo.  Essa 
diferença nos dados de Campos em relação aos de Oro pode ser devida ao fato de que, no período em 
que foi feita a pesquisa mais recente, a configuração do campo interno à  igreja católica, com o sucesso 
do movimento carismático, entre outros dados, pode já ter apresentado resultados em termos de reação 
ao avanço dos neopentecostais. 
95 Já que pelo menos em referência à espiritualidade, o que o modelo dos progressistas fazia era propô-
la em termos de prática cotidiana dos princípios cristãos ao invés do privilegiamento dos aspectos 
rituais. 
96 Conforme Guerra (1993 e 1995);  Prandi e De Souza (1996); Oro (1996) e outros. 
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(1) Os grupos de oração e louvor.  Estes se constituem na base da prática 
proposta na Renovação Carismática e suas reuniões seguem modelos 
semelhantes aos dos evangélicos. É nos encontros semanais de oração e 
louvor que o modelo carismático se exerce na sua plenitude, através da 
"ação de graças", "orações contemplativas", "orações em línguas", petições 
de graça e cura, o "silêncio"; o exercício dos dons carismáticos; as leituras 
da Bíblia, os "testemunhos" e as "partilhas" ( conforme CNS, s.d.);  

(2) As atividades como retiros espirituais para a juventude, em períodos de 
carnaval98, com o objetivo de evitar as impurezas da "festa da carne", 
vigílias de oração e louvor e reuniões de cura, que  sempre foram 
associadas com os evangélicos em geral, e, especificamente, com os 
pentecostais, principalmente no que se refere a celebrações especiais com 
ênfase na cura;  outro elemento também assimilado são as músicas 
utilizadas nos  "momentos de Louvor", muitas delas "importadas" das 
igrejas evangélicas,  e a centralidade da "pregação", termo, inclusive, de 
uso mais característico pelos evangélicos, em seus esforços para levar 
"visitantes" para "série de conferências" em ocasiões especiais, para as 
quais são convidados "pregadores" visitantes; 

(3) A ênfase na doutrina dos carismas ou "dons do Espírito Santo"99. Como os 
pentecostais, os carismáticos católicos crêem basicamente nos seguintes 
"dons divinos": os das palavras - Dom de línguas estranhas, das 
interpretações e das profecias; os do poder - o Dom da fé, o da cura e o do 
milagre; e os das revelações - sabedoria, ciência e discernimento 
(conforme DEGRANDIS e SCHUBERT, 1990).  Esses dons funcionam, 
principalmente o de falar em "línguas estranhas", o "poder de cura" e o de 
"discernimento"  como índices de espiritualidade, da mesma maneira que 
entre os pentecostais; 

(4) A valorização da Bíblia.  Entre os carismáticos a leitura da Bíblia é 
especialmente valorizada.  São promovidos encontros específicos para a 
realização de estudos bíblicos e observa-se um forte estímulo à leitura e 
meditação a partir da Bíblia, o que aproxima os carismáticos do modelo 
pentecostal, ao mesmo tempo que distancia do modelo de catolicismo de 
massas.  Até o ato de portar a Bíblia, encarado pelos protestantes como 
sinal de pertencimento à "comunidade dos salvos" também é encontrado 
entre os carismáticos católicos (conforme GUERRA,1991)100; 

                                                                                                                                                                        
97 Prandi e De Souza (1996:68) comentam que "quem os vê em reunião pode pensar facilmente tratar-se 
de uma invasão de crentes em território católico." 
98 Conforme Maués (1998:13). A centralidade das "pregações", (termo anteriormente usados somente 
pelos evangélicos), também é um exemplo de imitação do modelo protestante (conforme Maués, 
1998:14). 
99 Motta (anotações em copião da tese, 1999) menciona a existência,  na Igreja Católica, de uma ênfase 
antiga sobre os sete Dons do Espírito Santo.  A recente inclusão dos dons de glossolalia e de cura, bem 
como o aparecimento de obras de teólogos ligados ao projeto da Teologia da Libertação sobre o Espírito 
Santo, - como por exemplo, Santa Ana et al. (1990) e Comblin (1988) parecem ser  novidades que se 
referem às recentes modificações da topografia do mercado religioso no Brasil, já mencionadas acima. 
100 Em nossa pesquisa de 1995, pudemos verificar a importância dada à Bíblia pelos carismáticos 
católicos, a partir das respostas a uma questão referente aos objetos levados para as atividades na Igreja.  
A Bíblia apareceu como o elemento mais trazido às celebrações, seguido pelo livro de cânticos e pelo 
terço. 
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(5) Alguns aspectos da ética.  Assim como os pentecostais condenam algumas 
práticas tais como beber, fumar, sexo fora do casamento, freqüência a 
bares, o uso de roupas decotadas pelas mulheres, os carismáticos 
demonstram um padrão comportamental conservador (conforme GUERRA, 
1995).  O modelo carismático propõe um comportamento ascético, com 
grande ênfase no moralismo individual e num compromisso radical com a 
religiosidade;  

(6) Uma atitude exclusivista101em relação à afiliação e pertencimento.  
Diferentemente do modelo do catolicismo tradicional, que desenvolve uma 
atitude de tolerância em relação a outras religiosidades, o que permite que 
alguém seja católico e ao mesmo tempo espírita, umbandista, por exemplo, 
para os  católicos carismáticos a opção religiosa é única e exclusiva.  Essa 
atitude é também encontrada entre os evangélicos em geral.  O "inimigos" 
dos pentecostais são os mesmos definidos pelos carismáticos católicos: o 
espiritismo kardecista, a umbanda, o candomblé102, a IURD, as religiões 
orientais, a Maçonaria e a Rosacruz (conforme WALSH, 1991); 

(7) Experiência subjetiva de conversão. Não se é católico carismático por 
herança, mas a identidade  religiosa é adquirida e fruto de uma escolha 
individual, através da conversão, como o encontrado entre evangélicos em 
geral e particularmente nos pentecostais ; 

(8) O papel do leigo. A organização do movimento carismático é 
essencialmente laica.  Como entre os pentecostais, atribui-se poder ao 
leigo, relegando para o segundo plano a mediação eclesiástica.  Essa 
característica do modelo carismático além de servir para suprir a falta de 
padres no país, atua como mecanismo de conquista dos indivíduos através 
do envolvimento  e participação institucionais;  

(9) Ênfase nos mecanismos de integração.  Assim como as igrejas pentecostais  
atuam como agências de integração dos indivíduos colocados de alguma 
maneira em situações de anomia, quer seja pelo fato das correntes 
migratórias e urbanizadoras, o Movimento Carismático tem, como um dos 
principais atrativos, esse espaço de encontro e convívio entre os fiéis, que 
permite a construção de um sentimento de pertencimento, difícil de ser 
experimentado nas atividades religiosas católicas tradicionais, realizadas 
numa conjuntura de Igreja de Massas, onde a impessoalidade é uma 
conseqüência inevitável do número de fiéis participantes103. 

                                                           
101 Os dados apresentados por Maués (1998:29) confirmam os nossos, Guerra (1995), segundo os quais 
os católicos carismáticos rejeitam o trânsito livre entre ofertas religiosas diferentes, como acontece entre 
evangélicos em geral e particularmente entre pentecostais. 
102 De acordo com Mariz e Machado (1995), citadas por ORO (1996:117), pode ser encontrada, como 
entre os pentecostais, entre os carismáticos católicos, a prática de demonização do espiritismo e das 
afro-brasileiras. 
103 Em Guerra (1995), dentre os motivos principais alegados para a participação no Movimento  
Carismático foram mencionados, "para conseguir mais integração", "para encontrar união, amor e 
companheirismo", "para conhecer o próximo"", "para conseguir alguém", "por causa da união, da 
amizade",  "por causa do amor, do carinho e compreensão que encontro".  Essa ênfase na criação de 
vínculos de partilha entre os fiéis, aliada a uma teologia e liturgia intimistas, pode se constituir, por um 
lado, num diferencial eficaz na concorrência com os neopentecostais, que apresentam alternativas em 
que predomina a prática imediatista do "toma lá da cá", sem muita preocupação com a construção de um 
estilo comunitário (conforme  MARIANO, 1996). Por outro lado, isso é também uma forma de corrigir 
o distanciamento característico do modelo católico de Igreja de Massas. 
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Esse  padrão de assemelhação entre produtos religiosos destinados a um mesmo 
público ou a segmentos de mercados semelhantes já foi previsto por Berger (1967).  
Conforme apresentamos no capítulo anterior, esse processo de padronização dos 
produtos religiosos traz também alguns problemas ligados à questão das identidades 
religiosas.  Cada produto é obrigado, então,  a enfrentar uma pressão dupla: uma no 
sentido da assemelhação e outra no sentido da diferenciação.  A proposta de 
religiosidade tem que ser parecida com as concorrentes nos elementos que fazem 
sucesso no mercado e ao mesmo tempo, pelo menos marginalmente, diferente. 
 
No caso dos carismáticos católicos, as convergências se realizam mais no nível da 
liturgia e da definição de religiosidade em seu aspecto prático, ou seja, na moldagem 
da visão do "ser religioso" no cotidiano.  No que se refere aos aspectos teológicos, a 
semelhança atinge só até um determinado ponto, de forma a resguardar um espaço de 
definição da diferença.  No caso dos católicos carismáticos e os pentecostais, esse 
espaço demarcador da diferença parece ser, principalmente, o culto a Maria e  a 
submissão, ao menos formal, à autoridade do Papa.   
 
Esses pontos de diferenciação com o modelo dos pentecostais precisam ser reforçados, 
no sentido de evitar o sentimento de que os modelos são equivalentes e portanto 
perfeitamente intercambiáveis, o que seria improdutivo em termos de estratégia para 
manter e conquistar fiéis104. 
 
Ainda outra diferença refere-se à inexistência entre os católicos carismáticos de uma 
prática centrada na atividade de contribuir financeiramente como aquela observada 
principalmente entre os pentecostais autônomos ou neopentecostais.  Talvez um dos 
condicionantes  desse aspecto do modelo seja o fato de que  os projetos do Movimento 
Carismático têm garantida sua realização, graças à participação  de importantes 
empresários a nível internacional105. 
 
Relacionada a essa diferença temos ainda que a ênfase na Teologia da Prosperidade, 
um forte elemento do produto dos pentecostais na concorrência no mercado religioso, 
não é encontrada no Movimento Carismático, pelo menos em sua versão inicial.  
Como veremos a seguir, há sinais de mudanças no próprio movimento carismático em 
direção de uma convergência com os pentecostais também nessas últimas áreas de 
divergência acima mencionadas. 
 
O fenômeno do padre Marcelo Rossi, do padre Zeca, e do padre Marcário Batista106, 
em menor escala, figuras que ganham visibilidade através da mídia nacional no final 
da década, indicam  mudanças nesse panorama, ligadas ao retorno do catolicismo a um 
modelo mais místico e espiritualista.  A proposta de um "novo catolicismo", ou de um 
                                                           
104 Sobre a confusão na cabeça dos fiéis católicos tradicionais em relação à semelhança do modelo dos 
carismáticos com o dos crentes, Maués (1998:18) cita uma fala de um informante: "Via aquele pessoal 
batendo palmas e cantando, e eu olhava para cima e via lá a cruz com Jesus lá, né, pregado, e eu me 
questionava: mas isso aí é católico?".  Muitos declararam que não gostam e não freqüentam o 
Movimento Carismático justamente pela  semelhança (conforme GUERRA, 1995). 
105 Conforme, Benedetti (1988), um dos financiadores  do movimento é Brenninkmeyer, dono das lojas 
C&A. 
106 O padre Marcário mora numa cidade de 8000 habitantes, mas atrai 15000 para suas missas-shows, 
onde canta hinos em ritmo de samba, country e, de acordo com a ocasião, se veste no estilo cowboy, 
tudo para atrair fiéis para suas missas (conforme CLARKE, 1999). 
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"catolicismo de terceira via" desses padres,  "popstars" da fé, são sinais de uma igreja 
preocupada em se mobilizar para enfrentar os novos tempos de competição.   
 
Esses novos modelos de religiosidade católica, que alguns têm chamado de "contra-
reforma" do catolicismo no Brasil, não apresentam substancialmente nenhuma grande 
diferença em relação ao "velho catolicismo", não havendo nada de radical ou inovativo 
no discurso teológico dos padres mencionados.  Tudo é mais uma questão de estilo, no 
qual se destacam algumas marcas: 

(a)  A ênfase no catolicismo como uma chamada ou vocação a ser 
descoberta, despertada, em contraste com a percepção amplamente aceita 
na sociedade brasileira, segundo a qual o catolicismo é uma tradição na 
qual os indivíduos nascem; 

 
Essa proposta  de redefinição do catolicismo como uma religião não meramente 
tradicional tem dado origem ao fenômeno denominado de "re-conversão" de católicos, 
que pode sinalizar para um movimento de retorno de fiéis que haviam deixado a Igreja 
em direção de outros modelos de religiosidade justamente em busca de uma "mudança 
de vida", de "transformação" ou de uma "novidade de vida".  Em termos 
mercadológicos, essa proposta de uma ruptura com o catolicismo nominal ou 
tradicionalista pode significar a possibilidade de valorização do modelo de 
religiosidade católico, inclusive pelos mais altos níveis de sacrifício exigidos 
(conforme IANNACCONE, 1988).  

 
(b)  Proposta de mudanças na construção da imagem dos católicos como 
"espiritualmente  descuidados", "permissivos" e "descomprometidos"; 

 
Um dos mais importantes elementos desse "novo" estilo de ser católico é a 
possibilidade de construção de uma identidade católica mais positiva.  Trata-se aqui de 
produzir o "orgulho" de ser católico, em contraposição à ostentação presente nas 
identidades evangélicas em geral, que definem os "crentes" como "diferentes", "puros" 
num mundo de impuros, "regenerados" e "filhos de Deus", em oposição à maioria 
descrente, classificada por eles de apenas "criaturas de Deus".   Essa proposta implica 
numa identidade católica moderna, marcada pela idéia de "novo nascimento" 
espiritual, por um visão do catolicismo como energético,  "pra cima", que produz  
orgulho, entusiasmo e bem estar para os fiéis. 

 
(c) Proposta de uma liturgia marcada pela ênfase na "alegria", "gratidão" e 
"felicidade" (conforme CLARKE, 1999:211). 

 
Uma das mais importantes armas em termos de renovação do poder competitivo do 
modelo de religiosidade católico representado pelo estilo dos padres citados, mas 
também da já mais estabelecida Renovação Carismática Católica, é justamente o 
conjunto de  mudanças da missa em termos de liturgia.  Como já mencionado, não há 
diferenças significativas nas missas celebradas pelos padres pop-stars, que seguem 
todos os passos tradicionais do ritual.  Uma vez terminados os rituais, aí sim, entram 
em cena elementos inovativos, que podem ser a "aeróbica do Senhor", de Rossi, ou as 
grandes e animadas seções de cânticos107 em ritmo de samba ou no estilo "country" do 

                                                           
107 Muitos deles "importados" de igrejas evangélicas. 
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padre Marcário, entre outros.  Essa metodologia é eficiente em termos de mercado 
porque combina a manutenção da tradição com a adoção de procedimentos litúrgicos 
que podem conferir às missas uma nova força atrativa - já que eram (e às vezes ainda 
são) associadas com, por exemplo,  sobriedade,  controle do corpo, participação 
limitada à repetição de frases em horários planejados -,  em termos de  significados 
subjetivos nela mobilizados, e efeitos produzidos tais como o alívio das tensões, a 
reflexão sobre a necessidade de compromisso com a Igreja Católica, entre outros. 
 

(d) O desenvolvimento de uma linha que pode ser chamada de "catolicismo 
otimista" ou de "catolicismo de auto-ajuda". 
 

Esse elemento do "novo catolicismo" se contrapõe aos elementos negativistas do 
discurso da IURD, com sua ênfase nos demônios, doenças, satanás, luta constante 
contra as "potestades" espirituais malignas, que são substituídas, principalmente no 
discurso de Rossi,  por anjos protetores, que fazem companhia aos indivíduos, 
inclusive servindo como seus intermediários nas preces a Deus. 
  
Partindo do ditado de inspiração materialista segundo o qual "a virtude sozinha não 
move a história", e ao mesmo tempo sem poder dedicar muito espaço à análise desses 
personagens que ganham visibilidade no mercado religioso brasileiro do final do 
milênio, que justificariam um estudo mais aprofundado, inclusive centrado nos 
aspectos superestruturais  do carisma fabricado, em grande medida, via meios de 
comunicação, gostaríamos de destacar alguns pontos fundamentais sobre o fenômeno 
dos padres popstars, ligados a nossa proposta de análise da esfera da religião em 
termos de mercado: 
 
(1) O sucesso alcançado pelo  padre Marcelo Rossi parece indicar que a mentalidade 

do "toma-lá-dá-cá"  tende a se instalar entre os carismáticos da segunda geração.  A 
multidão de sessenta mil católicos que se  acotovelam nos vinte mil metros 
quadrados do Santuário do Terço Bizantino é gente em busca de cura para todos os 
males: câncer, depressão, desemprego.  Talvez o mesmo público que já frequentou 
os estádios de futebol nas concentrações do bispo Edir Macedo, da Universal do 
Reino de Deus.   

 
Ao nosso ver, essa tendência é o resultado da pressão de uma demanda religiosa 
historicamente produzida por um contexto marcado por problemas sócio-econômicos 
vários. A prática religiosa proposta pelos padres já citados, e já presente 
principalmente no modelo dos neo-pentecostais, que pressupõe as relações de 
reciprocidade funcionando também no plano do sobrenatural, é uma resposta da Igreja 
Católica às necessidades dos indivíduos que vivem em um mundo cada vez mais 
desencantado e pragmático, o que favorece a ligação direta entre a fé e suas 
recompensas, convocadas para hoje, para agora, e que significam, em muitos casos a 
busca de solução de dificuldades,  tanto as mais básicas, causadas pelo desemprego, 
pobreza e falta de assistência estatal  nas áreas de saúde e moradia básica, como 
daquelas mais sofisticadas, como as ligadas ao stress e à depressão, causados pelo 
modelo de organização social predominante em nosso tempo; 
  
(2) As narrativas do próprio padre Marcelo a respeito da moldagem do produto 
religioso colocado por ele no mercado, demonstram a preocupação de trazer "de volta 
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o católico para a sua igreja", que em termos mercadológicos se traduz numa atitude 
voltada para os traços da demanda religiosa dos indivíduos.  Num ambiente em que a 
organização tende a se pensar e a atuar com  referência à situação de competição 
crescente pela preferência dos consumidores no mercado religioso, as mudanças nos 
discursos e práticas religiosas tenderão a ser realizadas a partir do conhecimento das 
características dos indivíduos aos quais se dirige a mensagem, especialmente no que 
concerne às suas necessidades religiosas. 
 
Assim, a duração do sermão108, os temas a serem abordados109, o tipo de linguagem 
empregada110, o estilo das músicas, o gestual a ser utilizado111, tudo passa a ser 
decidido em referência aos desejos dos prováveis consumidores de religião, num 
exercício claro da lógica da propaganda e do marketing.  Não queremos dizer com isso 
que as intenções e os resultados do exercício da fé sejam menos dignos ou 
"verdadeiros" do que em outros momentos do campo religioso, nos quais as propostas 
de religiosidade ainda não eram colocadas em circulação num ambiente de  alto nível 
de competição, como produtos para o mercado.  Reafirmamos que não pretendemos 
aqui reduzir o fenômeno religioso a esse aspecto. Nossa análise tenta apenas dar conta 
dos mecanismos que atuam sobre a produção dos discursos e práticas religiosas, que 
são diferentes dentro e fora de uma conjuntura de mercado religioso. 
 
                                                           
108 Justificando a pequena duração do sermão nas missas que celebra, Rossi cita um ditado popular entre 
padres: "em cinco minutos é Deus quem está falando, em dez é o homem e em quinze é o diabo". E 
completa: "porque é enfadonho e afasta o fiel da igreja." (VEJA,28/11/98)  Ainda em relação às 
adaptações feitas nas práticas religiosas para atender às características dos indivíduos a quem se destina 
o produto religioso, Rossi é o divulgador do terço bizantino, uma espécie de rosário oriental utilizado 
pelos cristãos ortodoxos russos e mais rápido do que o tradicional.  Sobre isso ele declara: "hoje as 
pessoas não têm muito tempo, e a gente tem que pensar nisso também" (VEJA, 28.11.98). 
109 Rossi diz que tem horror a sermões politizados, o que combina com a rejeição dos fiéis católicos à 
tematização da política nos sermões, como demonstrado por Guerra (1995).   Em Maués (1998:22-23) 
encontramos também alguns depoimentos de  carismáticos sobre o assunto: 
(1) "Eu acho que o médico se forma pra ser médico, o professor se forma pra dar aula e o padre se 
forma para falar de Deus.  O padre tem que ser padre, se não, vai se formar em padre para ser diretor de 
comitê político?";   
(2) "É, não me preocupa muito essa questão política, econômica, porque a gente sabe que isso são 
coisas passageiras, que ficam aqui.  O que a Renovação prega pra mim, é o que eu vou levar." (pg. 22) 
(3) "Quando o padre vem falar de política, o povo não tá mais aceitando isso.  O povo quer é vir para a 
igreja para ter um momento de paz, de solidariedade, de encontro com Deus.  O povo não está mais 
aceitando isso.  Tu vês que isso está se acabando por si mesmo" (pg. 23).  
110 No campo da preocupação com as adaptações das práticas e discursos religiosos, inclusive em 
termos de linguagem, com o objetivo de conseguir maior poder de competição no mercado religiosos,  o 
padre Zeca (José Luiz Jansen de Mello Neto) é exemplar.  Ele tem atraído multidões de jovens tanto 
pelo seu comportamento informal quanto pela fala pontuada de gírias. Ele diz "Quero falar a linguagem 
dos jovens da zona sul do Rio e mostrar para eles que a fé não tem que ser obrigatoriamente triste, que 
pode ser muito alegre".  Autor da idéia de realizar grandes encontros de jovens, intitulados DEUS É 
DEZ (uma logomarca surgida em uma reunião com uma agência de marketing), diz também que "queria 
alguma coisa com a linguagem MTV, bem pop, que tivesse rock, axé e pagode." O design jovem do 
produto se reflete também nas roupas do padre Zeca e de seus ajudantes nos shows de bandas gospel 
católicas que promove. O padre combina o colarinho de religioso com uma calça da Levi's surrada e um 
par de tênis pretos.  Os ajudantes nos eventos, os gêmeos Márcio e Marcelo, vestem bermuda, tênis e 
camisa sem manga, deixando as tatuagens à mostra. (VEJA, 11/09/98) 
111 Nessa área, Rossi inventou a "Aeróbica do Senhor", uma série de movimentos feitos ao som de 
músicas religiosas cantadas nas missas celebradas por ele.  Numa entrevista na televisão Rossi declarou 
que começou com 5 minutos.  O povo pedia mais, aumentou para dez e o povo pedia mais.  Chegou 
então até 30 minutos de "ginástica religiosa", e o povo ainda quer mais.   
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Os produtos religiosos se constróem a partir da articulação de dois níveis de 
determinação: (1) a dinâmica das condições internas ao mercado religioso - os níveis 
de concorrência e os produtos de maior sucesso; (2) a dinâmica das características mais 
gerais do conjunto de necessidades valorizadas pelos indivíduos na sociedade 
inclusiva112. 
 
Assim, (1) se a posição de semi-monopólio da Igreja Católica dentro do mercado 
religioso nacional não estivesse ameaçada; (2) se o principal concorrente fosse não os 
pentecostais, com sua proposta de religiosidade espiritualista, mas, por exemplo, os 
metodistas, com sua visão avançada em termos de horizontalidade da fé, sua teologia 
existencialista, moderna e sua preocupação com a construção de um espaço mais 
igualitário entre homens e mulheres, que  implica, inclusive, na ordenação de 
mulheres;   (3) se a conjuntura social indicasse a existência de uma demanda forte dos 
indivíduos em termos de  atividades de mobilização coletiva para a solução de 
problemas relativos ao Bem Comum e não essa que atualmente atravessamos na qual o 
individualismo prevalece tão abrangentemente,  a força que o Movimento Carismático 
Católico vem apresentando, a perda de espaço das CEBs e outros elementos da 
identidade católica que vêm se tornando hegemônica poderiam ser diferentes.  
 
Seguindo na discussão a respeito das conseqüências em termos de mudanças nos 
discursos e práticas estimuladas pelas condições recentes dentro mercado religioso, 
especificamente em referência ao avanço dos pentecostais e neo-pentecostais, 
focalizamos alguns acontecimentos referentes ao  campo dos evangélicos históricos e, 
em seguida,  apresentamos dados sobre  o campo das mediúnicas. 
 
2 . 5 . MUDANÇAS   RECENTES   NAS       CONDIÇÕES       DE 

CONCORRÊNCIA NO MERCADO RELIGIOSO  NACIONAL     E  
                    O CAMPO DOS EVANGÉLICOS HISTÓRICOS 
 
Já mencionamos anteriormente os números relativos à religiosidade no Brasil, que 
indicam um crescimento dos evangélicos no nível nacional.  De acordo com Freston 
(1994), enquanto em 1960, 7.8% da população se autodenominavam evangélicos, 
nessa segunda metade da década de 90 a porcentagem sobe para 15%,  enquanto para 
Bastian (1992), seriam 17%.   Entre os evangélicos, um lugar de destaque é ocupado 
pelos pentecostais, que, segundo Brandão (1994:30), em 1988,  já representavam 70% 
do total grupo, com a possibilidade de chegar a 90% em dez anos.  
 
Se a expansão é o que carateriza os pentecostais tradicionais e autônomos, as 
estatísticas relacionadas com os evangélicos históricos mostram uma tendência à 
estagnação.  Dentro do grupo do qual fazem parte os Batistas, os Presbiterianos,  os 
Episcopais, os Metodistas, os Congregacionais e os Adventistas, e outros modelos de 
menor expressão, observam-se, em termos proporcionais, baixos índices de 

                                                           
112 Ao nosso ver a esfera da religião e a conformação dos produtos religiosos no mercado estão 
profundamente ligados às características mais gerais dos indivíduos e grupos sociais, fatores em 
referência aos quais as propostas de religiosidade se constróem.  A respeito da atuação dos 
condicionamentos sociais mais gerais, em termos de necessidades e desejos dos indivíduos, é notável o 
estudo de Gisela T. Goldenstein (1990), no qual compara as tendências sociais mensuradas desde a 
década de 70 nos Estados Unidos e sua relação com as mudanças sociais.   
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crescimento a nível nacional.  Como vemos nos dados abaixo, enquanto os 
pentecostais crescem mais de 100% no período de 80-90, os históricos apresentam uma 
variação tímida. 
TABELA 2 

EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS REFERENTES AOS EVANGÉLICOS NO BRASIL 

 1940 1950 1960 1970 1980 1991 
EVANGÉLICOS 1.074.857 1.761.430 1.753.887 2.887.707  
PROT. HIST.     4.022.343 4.388.281 
PENT.TRAD.     3.863.503 8.179.706 
TOTAL     7.885.846 12.567.987 

              Fonte: Censos nacionais do IBGE, nos quais somente a partir de 1970 os evangélicos são separados em 
tradicionais e pentecostais.                              

As transformação na estrutura do mercado religioso nacional, que evolui no sentido da 
erosão da posição semi-monopolística ocupada pela Igreja Católica, primeiro, pela 
bipolarização entre católicos e evangélicos e, depois, pela polipolarização com o 
aumento da expressividade dos neo-pentecostais, não deixaram de ter conseqüências 
em termos de discursos e práticas religiosas do conjunto das igrejas chamadas de 
evangélicas históricas. 
 
Pensando em termos de paradigma do mercado religioso a atual situação revelada 
pelos números acima citados, uma das perguntas que surgem  é a seguinte: quais os 
problemas dos produtos oferecidos no mercado pelos evangélicos históricos?  
Evidentemente, quando falamos aqui de 'evangélicos históricos' agrupamos diversas 
propostas de religiosidade e não temos a pretensão de estudar minuciosamente cada 
uma delas.  Os comentários que fazemos sobre o grupo em questão tenderão a se 
referir, portanto, a algumas características que aparecem numa maior ou menor 
proporção nas igrejas incluídas sob o rótulo de "históricas", mas que, de alguma 
maneira constituem traços marcantes dos produtos religiosos incluídos nesse grupo113. 
Nestes termos, passamos então a discutir alguns pontos que poderiam ajudar a explicar 
o desempenho  recente dos evangélicos históricos no mercado nacional. 
 
Segundo nossa interpretação, os dados indicando a estagnação de algumas igrejas 
históricas e mesmo um crescimento negativo de outras no mercado religioso nacional 
estão ligados de maneira geral a problemas em torno da relação entre o produto 
oferecido e a demanda religiosa - alvo.  Um dos fatores que complicam essa relação é 
o alto grau de racionalização existente nos modelos religiosos das históricas, que 
entram em choque com o desejo dos consumidores de religião pelo mágico, pelo 
irracional, pelo extraordinário.   
 
Se  muitos trabalhos focalizando a relação pobreza e religiosidade chamam a atenção 
para uma função compensadora exercida pela religião para indivíduos a quem nosso 
modelo de sociedade nega grande parte do que propõe como padrões de conforto e de 
felicidade, o que explicaria a busca de  misticismo e de mágica como uma estratégia 
simbólica de sobrevivência, o recente avanço do Movimento Carismático Católico e 
                                                           
113 Devido à autonomia da igreja local em denominações como a dos Batistas, por exemplo, alguns 
comentários aqui feitos podem parecer inapropriados.  Diferentemente de outras organizações 
religiosas, é possível encontrar igrejas batistas, às vezes no mesmo bairro, com orientações 
diferenciadas: uma mais tradicional e outra mais "pentecostal".  De qualquer maneira, ressaltamos que 
estaremos falando sobre a tendência hegemônica nas igrejas aqui chamadas de "históricas". 
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experiências como a da igreja "Renascer em Cristo" demonstram que as classes médias 
também estão buscando sua parte de consumo de sagrado em termos  de misticismo, 
de mágica, do extracotidiano.   Oferecendo uma religiosidade ordenada, planejada, 
racionalizada e organizada, as históricas ficam cada vez mais propensas a perder 
espaço no mercado.  
 
Um fator a ser considerado é o referente à adequação entre as características dos 
segmentos do mercado e aquelas do produto oferecido.  A mensagem dos protestantes 
históricos destina-se, em princípio, a todos os grupos sociais, sem distinção114.    Na 
prática, porém,  as características presentes nos modelos de religiosidade incluídos 
como "históricos" indicam uma maior afinidade eletiva com o perfil de indivíduos  dos 
setores médios e altos da população.  De acordo com Weber (1963), há uma associação 
entre as características de um estrato social que fazem os indivíduos nele localizados se 
inclinarem ao consumo de tipos determinados de modelos de religiosidade.  Ele 
associa, por exemplo, estratos dominados com religiões de salvação e estratos 
dominantes com modelos religiosos de justificação.   
 
O modelo dos evangélicos históricos, cujas características gerais veremos a seguir, 
tende a ser consumido por indivíduos de setores da sociedade nos quais os principais 
problemas ligados ao nível básico de sobrevivência já foram resolvidos.  Assim, 
mesmo quando essas igrejas existem em regiões, ou cidades ou bairros nos quais as 
condições sócio-econômicas são precárias, elas tenderão a apresentar ou oferecer um 
tipo de modelo religioso que não atende às necessidades dos indivíduos em situações 
de miséria e de privação material.   Esses demandam, além de uma justificação de 
situações de sofrimento, de explicações que atribuam significado para o mundo e as 
coisas, de conforto e ordenação num mundo muitas vezes cheio de paradoxos 
irresolvíveis,  uma  religiosidade mais próxima da matriz  mágico-mercantilista,      que 
produz, por um lado, celebrações cheias de emocionalismo e de momentos de consumo  
do '' extra-ordinário", e por outro,  uma proposta de experiência com a presença de uma 
divindade infinitamente poderosa, que mostra a sua força na resolução de problemas: 
(1) de saúde, em tempos nos quais o estado não oferece assistência médica adequada à 
maioria da população, ou mesmo insolúveis em termos de recursos humanos; (2) 
financeiros, quer seja desemprego ou ligados à impossibilidade de conseguir os bens 
de consumo que somos todos ensinados a desejar; (3) de relacionamento familiar - 
frequentemente provocados pelo alcoolismo -, e outros desse tipo, a partir de 
transações baseadas no princípio da reciprocidade115. 
 
Ao contrário desse desenho da demanda dos consumidores, as igrejas evangélicas 
históricas tendem a colocar no mercado religioso um produto menos 'cintilante'116.  Os 
                                                           
114 Mesmo no que concerne a uma certa linhagem de presbiterianos que professam a doutrina da 
predestinação, segundo a qual os indivíduos já nasceriam marcados para a salvação ou para a perdição, 
não há, em princípio nenhum privilégio explícito em termos de classe ou qualquer outro indicativo 
sócio-econômico. 
115 Os modelos dos pentecostais tradicionais e autônomos e, recentemente, o Movimento Carismático 
Católico oferecem modelos mais atraentes, nesse sentido.   
116 Frigério (1998:3) comentando o que aconteceu com as igrejas históricas na Argentina, poderia estar 
falando do que aconteceu no Brasil:  
"Quase todas elas (as igrejas históricas), sem dificuldade, aceitaram uma visão desencantada do mundo, 
deixando para a ciência a tarefa de explicar o funcionamento da natureza e da sociedade humana e 
reduziram, na maior parte dos casos, a capacidade de intervenção do divino na vida cotidiana.  A 
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níveis de racionalidade das práticas e discursos nas igrejas Batistas, Presbiterianas, 
Episcopais, Luteranas e outras do grupo são muito mais altos do que aqueles 
apresentados por outros grupos evangélicos, principalmente se os comparamos com os 
pentecostais, como é facilmente observável em alguns dos elementos de suas propostas 
de religiosidade117.  
 
Em primeiro lugar, os cultos nessas igrejas tendem a ser mais planejados e ordenados 
do que nas pentecostais evangélicas ou mesmo nas reuniões dos carismáticos católicos.  
Podemos encontrar, inclusive, nas mesmas, a prática de distribuir entre os fiéis a 
'ordem do culto', ou 'Boletim Dominical', que consiste num programa impresso, no 
qual estão discriminadas as partes da celebração, na ordem em que vão acontecer.   
Desde as leituras bíblicas, as orações e o nome de quem vai dirigi-las, os hinos a serem 
cantados, as músicas do coral, até o tema do sermão do pastor, tudo o que vai 
acontecer pode ser encontrado na 'ordem do culto'.  Essa prática envolve um relativo 
grau de racionalização e especialização da atividade religiosa e prevê a existência de 
um profissional chamado de 'Educador Religioso',  que, pelo menos entre os batistas, é 
submetido, em média, a quatro anos de formação nos seminários. 
 
Como podemos ver, o acaso, o espontâneo e o emocional que estão presentes na idéia 
de culto ou de celebração entre os pentecostais, por exemplo, não estão presentes na 
liturgia dos 'históricos'.  Enquanto os pentecostais consideram como "obra e inspiração 
do Espírito Santo" desde uma leitura bíblica que vai ser feita pelos irmãos - que, então, 
abrem a Bíblia aleatoriamente, baseados na confiança de que haverá uma 'direção' e 
inspiração divina que determinarão a mensagem a ser lida naquele momento específico 
-, até  as palavras que serão proferidas pelo pastor no sermão - também 'colocadas' em 
sua boca pelo Espírito de Deus no momento da fala -, os evangélicos históricos 
preferem o cálculo e o planejamento do que eles chamam de 'culto racional', o que 
pode explicar em parte a dificuldade em atrair uma demanda de consumidores em 
busca do mágico-místico.   Já o crente pentecostal tem oportunidade de sair feliz e 
aliviado do templo após participar de cultos nos quais pode gritar, chorar, ouvir 
testemunhos sobre as 'maravilhas' divinas operadas diariamente na vida dos fiéis. 
 
Outras áreas das práticas religiosas dos históricos são objeto de  intensa racionalização.  
Na área de música são essas as igrejas que desenvolvem mais alto nível de qualidade 
técnica, existindo em muitas delas 'ministros de música', profissionais responsáveis 
pela atividade musical, também formados ou em universidades ou em seminários 
teológicos.   
 

                                                                                                                                                                        
freqüência da intervenção divina nos eventos diários tem sido reduzida:  os 'milagres' se tornaram fatos 
excepcionais". 
Berger também comenta a maneira pela qual os protestantes  (na realidade brasileira, os 'históricos') se 
"despojaram tanto quanto possível dos três elementos constitutivos simultâneos mais antigos e 
poderosos do sagrado: o mistério, a magia e o milagre..."(BERGER, 1971:140). 
117 A caracterização dos modelos das "históricas"  que apresentamos tem as limitações impostas tanto 
pela diversidade interna ao grupo que chamamos de históricos, quanto a ampla autonomia que neste as 
igrejas locais têm, elemento que aumenta a força da atuação dos condicionamentos sociais da atividades 
religiosa local.  De qualquer maneira, tentaremos nos manter também num nível mais geral, salientando 
as tendências mais fortes em todo o grupo e comentando os detalhes ligados a produtos religiosos 
particulares. 
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Na área de estudos doutrinários, os professores de escolas bíblicas são também 
treinados de acordo com as mais modernas técnicas pedagógicas e atuam sob a direção 
do profissional de educação religiosa, já mencionado acima.  Entre os batistas, os 
textos para estudo são nacionalmente unificados, o que demonstra também a intenção 
da minimização do espaço para a improvisação nas atividades religiosas eclesiásticas. 
 
Em segundo lugar, a teologia dos históricos  e sua visão do mundo tendem a ser menos 
atraentes mercadologicamente, se pensarmos em um produto para segmentos mais 
amplos do mercado, pelo fato de não apresentarem visões de Deus e do mundo com 
ênfase nos aspectos mágicos, como as dos pentecostais ou mesmo a existente no 
universo do catolicismo popular dos santos e dos milagreiros.  Um dos determinantes 
da racionalidade das propostas de religiosidade em geral e dos conteúdos teológicos 
dos produtos religiosos dos históricos especificamente, pode ser, além das 
características da mensagem religiosa ligadas à origem histórica das igrejas desse 
grupo e um direcionamento principal para setores médios da população,  a  ênfase 
colocada na formação intelectual dos ministros, que dura em torno de 4 anos em cursos 
de seminários ou em universidades teológicas, o que influencia tanto a linguagem dos 
pastores, quanto os aspectos teológicos das propostas de religiosidade dessas igrejas.   
 
Um exemplo desse estilo racional é a interpretação que os históricos fazem do dízimo 
e das ofertas dos fiéis.  Enquanto a IURD - entre os pobres -,  a Renascer  e a Verbo da 
Vida - na classe média -,  enfatizam a Teologia da Prosperidade, segundo a qual à 
medida em que o indivíduo financia as igrejas, Deus multiplica seu investimento e 
'abençoa' a vida e o seu negócio, os históricos preferem não estimular o caráter 
mercantilista nas relações, pelo menos de maneira tão explícita118. Desenvolvendo 
sistemas mais racionalizados de levantamento de recursos financeiros, nos quais as 
doações são personalizadas em envelopes e depois o montante dos recursos é objeto de 
relatórios financeiros e sua aplicação decidida em assembléias das igrejas locais, as 
históricas tendem a perder na concorrência com os produtos que prometem resultados 
mais concretos, individuais, imediatos e intramundanos. 
 
Outro exemplo é a doutrina do Espírito Santo e dos milagres.  Os históricos, 
diferentemente dos pentecostais em geral, encaram a atuação do Espírito como muito 
menos ligada ao excepcional - milagres, falar línguas estranhas - do que à função de 
esclarecimento das pessoas.  Nos crentes, Ele atuaria como uma consciência adquirida 
quando da conversão, que os orientaria no cotidiano para que os fiéis não se distanciem 
da vontade de Deus para suas vidas.  Nos incrédulos, ele seria responsável pela tomada 
de consciência em relação aos pecados e erros aos quais eles estariam presos e no que 
concerne à missão salvadora de Jesus Cristo, convencendo-os da necessidade de 
'mudar de vida'.  Como vemos, uma atuação bem mais racionalizada, no nível da 
consciência e do convencimento intelectual e espiritual, sempre em referência à 
responsabilidade individual.   
 

                                                           
118 Segundo a doutrina do dízimo entre os batistas, por exemplo, são previstas desvantagens apenas para 
quem não o entrega à igreja, mas não se observa  um discurso  sobre a associação direta entre as 
quantidades doadas e os benefícios a serem obtidos pelos fiéis.  Pelo contrário, a idéia é muito mais a de 
que o importante é o reconhecimento de que todas as coisas "pertencem a Deus" e a intenção de 
fidelidade. 
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Aqui não se encontra aquela construção do diabo como o causador dos males e 
insucessos na vida dos crentes, presente entre os pentecostais e neo-pentecostais 
evangélicos, que atrai os indivíduos pela possibilidade de localizar todo o mal em um 
objeto externo aos sujeitos,  apontar como causa dos fracassos e dos erros dos crentes 
alguém que não o próprio indivíduo, além de proporcionar algo  contra o que lutar 
continuamente que não os próprios desejos e vontades muitas vezes mais ocultas. 
 
A própria idéia de milagre, de intervenção divina na vida das pessoas para resolver 
problemas é encarada em termos muito mais econômicos, isto é, como fatos 
excepcionais e não corriqueiros.   Encontra-se muito mais a ênfase na necessidade de 
trabalhar duro e de maneira competente, na responsabilidade individual, o que, aliado 
ao controle das finanças - o que não significa a condenação à fruição das comodidades 
da vida -,  produziria estabilidade e crescimento.  Como podemos perceber, essa idéia 
de melhoria de vida ou de sucesso intramundano combina mais com classes sociais 
que tenham oportunidade de ascender pela diligência119, o que não é o caso da maioria 
da população brasileira, o que pode explicar o sucesso do pentecostalismo entre os 
setores populares do país e a pouca penetração dos históricos nos mesmos segmentos. 
 
Um terceiro fator explicativo da fraqueza mercadológica do produto dos evangélicos 
históricos é a inexistência de um conjunto de regras de comportamentos rigorosa em 
suas propostas de religiosidade.  Embora elaborem uma identidade mais preocupada 
com o compromisso do fiel em relação aos valores cristãos, os históricos tendem a 
propor modelos mais liberais de comportamento do que os pentecostais  e outros 
evangélicos.  Isso contribui para que se associe um baixo nível de sacrifício com a 
participação naquelas igrejas, o que pode também produzir uma avaliação baixa da 
importância e do valor da afiliação e participação religiosa nessas igrejas120.   
 
Em referência às igrejas neo-pentecostais, que também apresentam menos rigor nos 
modelos de comportamento dos fiéis, repetindo o padrão de outras igrejas de massa, 
isso não atrapalha, como já dissemos anteriormente, seu desempenho no mercado 
porque são propostos altos níveis de sacrifício na área financeira, o que pode contribuir 
para atender à necessidade popular de produtos religiosos cujo consumo implique em 
quotas consideráveis de esforço, o que se relaciona com o grau de valorização a eles 
atribuídos121. 
 
Todos esses elementos acima mencionados como possíveis fatores explicativos do 
desempenho insatisfatório dos históricos no Brasil nas últimas décadas têm, sobretudo,  

                                                           
119 Essa idéia é encontrada, indiretamente, em Bruce (1990) como um dos fatores que podem  explicar o 
sucesso dos milagres  no pentecostalismo dos negros norte-americanos, que estaria ligado aos 
impedimentos de consecução de mobilidade social através dos mecanismos socialmente 
institucionalizados, como acontece com grande parcela da população brasileira. 
120 Essa liberalidade faz com que a proposta dos históricos se assemelhe à dos católicos no que 
enfraquece a desses últimos: a impossibilidade de funcionar como uma oportunidade de ruptura na 
identidade dos convertidos. Essa assemelhação faz com que os históricos sejam classificados pelos 
pentecostais como "católicos mansos". 
121 Conforme Iannaccone (1992a) e Kelley (1972, 1984).  Podemos encontrar nesses autores a idéia de 
que, as igrejas que se assemelham mais à sociedades inclusivas, se modernizando e se secularizando, 
inclusive no que se refere às regras de comportamento, tendem a perder fiéis.  De modo oposto, ainda 
segundo os autores mencionados, aquelas igrejas que exigem uma forte participação dos indivíduos e 
são mais rigorosas em termo de ética tendem a crescer. 
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sofrido  a forte pressão do aumento dos níveis de competição no mercado religioso 
nacional. 
 
Em termos organizacionais essas igrejas como outras no mercado têm experimentado 
uma crescente preocupação com a eficiência e a racionalidade.  Em graus 
diferenciados dentro do grupo dos históricos a conjuntura mercadológica de crescente 
competição pela preferência dos fiéis tem determinado uma postura cada vez mais 
burocratizada e 'profissional'122.  Num artigo intitulado "A profissionalização das 
funções eclesiásticas"  publicado em uma revista oficial dos Batistas, a Administração 
Eclesiástica (out/nov/dez/1998:3-6), podemos ter uma idéia do que está se tornando 
uma característica das organizações religiosas em geral e especificamente entre os 
históricos: 

Já se foi o tempo do "amadorismo" em nossas igrejas.  Aqueles tempos 
em que os pastores, obreiros ou "evangelistas" como eram chamados, 
percorriam os nossos campos.... para levar apoio moral e espiritual a 
irmãos humildes e simples, que em sua compreensão simplória sequer 
avaliavam devidamente o que estavam recebendo (sublinhado nosso).  
Hoje vivemos os dias da "carteira assinada", da jornada de trabalho 
definida com a diretoria da igreja, das férias marcadas, da secretaria 
funcionando ao lado para prover todos os aspectos logísticos, do 
computador para fazer sermões... 

 
O autor (cujo nome não é indicado no artigo) fala da crescente burocratização das 
igrejas, provocada tanto pela institucionalização da mensagem religiosa, quanto pelas 
necessidades advindas das condições do mercado e das características da vida 
moderna.  O artigo continua e são feitos comentários a respeito das desvantagens 
desse processo, por exemplo, em termos de relações impessoais entre funcionários, de 
perda em termos de espontaneidade e criatividade ligadas ao estilo mais 
improvisativo. 
 
Queremos, no entanto, focalizar a expressão grifada como um indício do que 
chamamos "pressão silenciosa" da demanda dos fiéis.  É como se agora os fiéis 
estivessem mais qualificados do que antes para julgar a qualidade dos serviços 
religiosos que lhes são oferecidos.  Esse tempo de que fala o autor do artigo pode ser 
interpretado tanto como sendo aquele no qual aumenta a importância das 
comodidades123 da vida contemporânea quanto em referência a um tempo em que 
aumentam as possibilidades de acesso e de escolha entre formas alternativas de 
religiosidade oferecidas no mercado, o que determina a maneira pela qual a atividade 
religiosa é consumida pelos indivíduos. 
 

                                                           
122 Bourdieu (1971) apresenta essa burocratização como uma conseqüência da estruturação do campo 
religioso em mercado religioso. 
123 No decorrer do artigo já citado é mencionada a vantagem da modernização da atividade na igreja, 
sendo citada a possibilidade, de, por exemplo, ouvir os sermões do pastor não sob um calor de 40 graus, 
mas "sob o zumbido longínquo e fresco do ar condicionado central instalado dentro da mais recente 
tecnologia." ("A profissionalização das funções eclesiásticas" - sem indicação do autor, 1998:4). 
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A profissionalização da atividade dos líderes religiosos124 coloca também a questão da 
dependência destes em relação ao público consumidor - no caso, os membros da igreja 
local e a área de 'atuação'  da igreja -, mais acentuada entre os históricos do que entre 
os pentecostais tradicionais e autônomos.  Nas IURDs, por exemplo, há uma intenção 
clara de minimizar a dependência das lideranças em relação às demandas dos fiéis 
locais, sendo evitada a criação de laços entre eles através da promoção de uma alta 
rotatividade dos pastores, que têm, inclusive, seus salários e as formas de pagamento 
protegidas pelo segredo institucional, bem como através de um  modelo eclesiástico 
que não cria fortes laços horizontais entre membros.   
 
No caso dos pentecostais autônomos, a força da demanda não se verifica localmente, 
mas em termos sociais mais gerais.  Trata-se de conhecer as características dos 
indivíduos médios dos segmentos a serem atingidos pela proposta na sociedade mais 
ampla e moldar as práticas e discursos religiosos em referência a elas.  A padronização 
dos serviços e de características da mensagem da IURD, por exemplo, inclusive a 
nível mundial, é um sinal dessa orientação mais em referência a uma demanda 
religiosa mais global em termos de sistema social do que local, particularizada 
geograficamente125. 
 
Nas igrejas históricas a situação se encaminha na direção oposta, ocorrendo um tipo 
de organização que produz uma ligação forte entre congregação local e o pastor ou 
ministro, colocando o problema de atender uma demanda religiosa que tende a se 
tornar com o tempo crescentemente conservadora.  Assim, a situação nessas igrejas é 
marcada: (1) por uma forte ênfase na participação decisória da congregação nas 
decisões referentes à igreja local e à denominação; (2)  por um estilo de escolha dos 
pastores e de outros líderes religiosos no qual a comunidade local opina 
significativamente; (3) pela idéia de duração indefinida do pastorado - até que o 
próprio pastor ou a congregação manifestem uma vontade contrária à continuação -; 
(4) pela dependência financeira dos pastores e de  outros profissionais como ministros 
de música, diretores de educação religiosa; e (5) por  uma estrutura de contribuições 
financeiras personalizadas, o que invariavelmente dá origem a uma estratificação entre 
os membros contribuintes, surgindo as famílias "fortes" da igreja - as que representam 
quantias importantes no orçamento mensal -, cuja opinião deve ser ouvida, o peso dos 
"fundadores" e outros elementos que contribuem para o conservadorismo do modelo 
de religiosidade. 
 
De qualquer maneira, alguns fenômenos recentes no âmbito das igrejas do grupo dos 
históricos têm demonstrado a força da pressão da demanda religiosa num mercado 
cada vez mais competitivo.  Passamos a comentar alguns destes. 
 

(A) O  'Momento de Louvor'  
 
                                                           
124 Em algumas entrevistas com seminaristas, tanto evangélicos quanto católicos,  tem aparecido a idéia 
de ministério como uma "carreira".  Alguns mencionam inclusive as estratégias dos iniciantes, que 
precisam começar trabalhando em cidades pequenas, em igrejas e paróquias menos importantes, para 
posteriormente atingirem cargos e lugares de maior prestígio, e mesmo,  entre os evangélicos , melhores 
salários. 
125 Conforme Freston (1994:145). 
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Um dos exemplos mais visíveis do poder que a demanda religiosa exerce sobre a 
conformação das práticas religiosas entre os evangélicos históricos  acontece no 
campo da música usada na liturgia.  Tanto o  "Momento de Louvor" quanto o 
"LOUVORZÃO"126 são fenômenos emblemáticos da necessidade que as igrejas 
históricas têm sentido de adaptação do seu estilo, como forma de incrementar o 
desempenho num mercado crescentemente competitivo.  
 
Esse fenômeno é, ao mesmo tempo, um sinal de que  as práticas religiosas tendem a se 
transformar na direção do atendimento das pressões que os segmentos para os quais se 
dirige a  mensagem  religiosa  fazem, e um exemplo da tendência à padronização entre  
os produtos religiosos que se dirigem a um mesmo tipo de consumidor. Além disso, a 
maneira pela qual os fiéis participam dessa prática pode exemplificar o modo 
fragmentado de consumo dos produtos religiosos que caracteriza nosso tempo. 
 
O momento de louvor,  que passou a fazer parte da liturgia de igrejas históricas em 
meados da década de 1980, consiste na modificação de alguns aspectos das atividades 
na área da música.  Um primeiro elemento  diferenciador é que é anunciada, na sua 
própria nomeação, a localização do "louvor", - atitude de reverência, elogio e 
reconhecimento e expressão pública das qualidades da divindade -, num momento 
específico do culto, contra a visão mais tradicional de que o "louvor e a adoração" 
acontecem durante todo o culto e ainda mais radicalmente no cotidiano da vida dos 
fiéis127.  Um segundo elemento da modificação implementada é que as músicas 
utilizadas nesse momento não são encontradas nos hinários tradicionais das diversas 
igrejas históricas, o que representa um esforço para atingir um público mais jovem128, 
utilizando-se os ritmos da moda sem preconceito, bem como  instrumentos 
tradicionalmente excluídos da prática litúrgica tradicional, como guitarra, bateria, 

                                                           
126 Esse fenômeno é encontrado em igrejas Batistas, Congregacionais e Presbiterianas, pelo menos e se 
constituem basicamente dos mesmos elementos, sendo que o "momento de louvor", acontece dentro dos 
cultos normais das igrejas históricas, e o "Louvorzão" é o nome dado a reuniões específicas dirigidas 
para o público jovem.  Com exceção daqueles feitos sobre a liturgia nos cultos, os comentários feitos 
sobre o 'momento de louvor'  se referem também ao 'Louvorzão'. 
127 Isso pode indicar uma produção de práticas religiosas que atendam ao que Bibby (1990) chama de 
'consumo fragmentado de religião'.  Segundo os testemunhos de alguns fiéis, ouvidos durante as 
observações realizadas pelo autor, o motivo de estarem em uma determinada igreja e não em outra era 
justamente a 'qualidade' do "louvor",  que significa  a avaliação da competência, bem como da 
"espiritualidade" dos cantores e instrumentistas responsáveis pela direção do momento de louvor.  A 
participação no culto enquanto uma atividade mais total é assim também fragmentada.  A própria 
hierarquia associada aos históricos que coloca como mais importante a palavra, o "sermão" do pastor, é 
aqui subvertida pela fragmentação da experiência de culto.  
128 Pesquisas posteriores precisam aprofundar as conclusões a respeito, mas temos ouvido testemunhos 
de fiéis de faixa etária mais avançada, principalmente nas igrejas de cidades pequenas e de comunidades 
rurais, que criticam essa tendência. Durante a pesquisa de campo, pudemos observar, através da 
assistência às missas e aos cultos, o desconforto criado pela nova política do corpo e pelo novo estilo 
musical propostos para as celebrações religiosas - inclusive como uma resposta mercadológica ao 
desenho de uma demanda religiosa que tem mais poder de expressar suas necessidades, e que constitui 
no setor mais visado pela instituição, a saber, a juventude.   Além da inconveniência de precisar romper 
com tradições litúrgicas que previam uma prática corporal mais sóbria e contida, há também o apego 
aos hinos tradicionais e também o fato de que as melodias dos "corinhos" - músicas muitas vezes 
"importadas" da liturgia evangélica -, não são tão facilmente assimiladas quanto a maioria das existentes 
nos hinários tradicionais (Salmos e Hinos,  Harpa Cristã, Cantor Cristão ou recentemente Hinário para o 
Culto Cristão), já que não são escritas em harmonia tradicional e são, em termos de padrões rítmicos, 
mais complicadas. 
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contrabaixo e teclado eletrônico.  Um terceiro elemento inovador é a introdução de 
todo um gestual que acompanha a execução das músicas no momento de louvor.  
Enquanto é associada aos hinos tradicionais uma certa economia de gestos, nos 
"corinhos" do momento, os irmãos são estimulados a usar todo o corpo, a "dançar",  a 
levantar as mãos e bater palmas, entre outros movimentos. 
 
Relacionadas com o fenômeno, destacamos ainda duas regularidades: a primeira, o 
fato do surgimento do que é chamado de "grupos de louvor", que são na verdade 
conjuntos instrumentais que lideram os momentos de louvor durante os cultos.  
Normalmente eles têm um líder, que faz comentários sobre cada um dos hinos que vai 
ser cantado, e é auxiliado na direção dos cânticos por dois ou três "irmãos".  Usam 
microfones e adotam padrões semelhantes de performance, tais como  cantar de olhos 
fechados e levantando as mãos (na posição de quem está esperando receber alguma 
coisa do alto), gestos significativos de intensidade emotiva e espiritualidade129.  Uma 
Segunda característica observada é que há uma mistura de "espetáculo" e de  
participação dos fiéis.  Já que os cantores do "grupo de louvor" usam microfones, o 
volume de voz dos que estão na assistência diminui em relação ao deles, devido à 
amplificação eletrônica, provocando o efeito de "apresentação" do grupo e de 
"expectação" dos fiéis na congregação130. 
 
Esses "momentos de louvor" apresentam um estilo influenciado pelo modelo 
pentecostal, tanto nas letras das músicas, quanto pelo fato de se constituírem em 
momentos de suspensão dos níveis comuns de controle racionalizado do culto nas 
igrejas históricas, funcionando como momentos de catarse nos quais os fiéis podem 
bater palmas e dançar ao som, normalmente alto, de bandas instrumentais, sem que 
seja exigida a concentração solicitada às outras partes dos cultos, tais como para o 
entendimento do sermão do Pastor.  Existe uma pressão grande para a padronização 
das igrejas em torno desse fenômeno.  As igrejas históricas mais tradicionais estão 
constantemente sendo alvo de questionamento, principalmente do público jovem, no 
sentido da adoção dessas práticas. 
 

B) A 'psicologização' dos sermões  
 
Todas as áreas da proposta de religiosidade são objeto da influência da demanda 
religiosa.  No que toca ao campo temático131 dos sermões, também pode ser verificada 
                                                           
129 Pudemos observar que existe uma espécie de "circulação" de vocalistas e instrumentistas entre 
grupos de diferentes igrejas, dentro da busca de mais sucesso e audiência por cada igreja. 
130 Um dos precursores dessa visão do culto como um show no Brasil, foi o televangelista Rex 
Humbard, que teve seus programas transmitidos pela TV, com legendas em português. Nesses era dada 
uma atenção especial aos números musicais, sempre de alto nível técnico.  Nas igrejas evangélicas em 
geral existe o que eles chamam de "músicas especiais", significando a apresentação de números 
musicais por cantores ou corais treinados.  Em termos gerais, nas históricas é que se encontra uma 
preocupação mais racionalizada com a performance e os mais altos níveis técnicos, havendo inclusive 
uma discussão sobre a necessidade de integrar a preocupação artística com a prática do "louvor e 
adoração" (conforme vários números da revista LOUVOR, publicada pela JUERP). 
131A influência da competição entre igrejas sobre os temas de programas religiosos de rádio e TV, bem 
como sobre os jornais e revistas produzidas, é objeto de análise de Machado (1998).  Ela afirma que "A 
investigação da agenda das mídias impressas e eletrônicas evidencia a associação da utilização dos 
meios de comunicação por parte dos pentecostais com a crescente pluralização e competição do campo 
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uma preocupação com o direcionamento para as necessidades da demanda religiosa 
dos segmentos aos quais o produto religioso se dirige no mercado.  Como 
mencionamos acima, o produto religioso das históricas tem efetivamente como público 
alvo, principalmente, os setores médios da população, que sofrem as pressões devidas 
ao lugar que ocupam na estrutura social, caracterizado pela instabilidade.  Embora as 
históricas não ofereçam as facilidades mágicas de outros produtos religiosos,  um dos 
elementos que têm ajudado seus pastores a responder à demanda dos fiéis é a prática 
de  'psicologização' dos sermões, focalizando temas ligados à segurança, auto-ajuda e 
outros desse tipo.  Essa  prática funciona como o equivalente simbólico daquelas 
existentes em outras propostas de religiosidade como por exemplo as "correntes de 
prosperidade" dos neopentecostais. 
 

C)Blocos carnavalescos evangélicos e outras estratégias copiadas do 
"mundo" 

 
Em alguns lugares do Brasil, como por exemplo no Recife e em Salvador, durante os 
períodos de carnaval é possível encontrar blocos de evangélicos históricos participando 
da folia.  A idéia, que sofre represálias por parte dos evangélicos mais radicais, tais 
como os pentecostais tradicionais, que consideram uma assimilação dos padrões 
"mundanos",  é usar uma prática tradicionalmente não evangélica para fazer 
"divulgação da mensagem" e "marcar posição"132 na sociedade. 
   
A prática antiga, e comum entre os históricos, de   fazer 'retiros espirituais' em lugares 
afastados das cidades, nas quais a "festa da carne" acontece,  tem sido substituída pela 
proposta de uma participação "diferente" - sem o uso de álcool, por exemplo -, porém 
muito semelhante  em vários pontos, já que são usados os mesmos instrumentos 
musicais em "trios elétricos",  para conduzir os blocos, as pessoas se uniformizam, 
dançam nas ruas e desfilam de maneira semelhante à dos outros blocos não 
evangélicos. 
 
Ainda outra estratégia  "importada",  influenciada pela necessidade de vender no 
mercado o produto religioso que podemos identificar entre os evangélicos em geral e 
especificamente entre os históricos, é a realização de mega-shows com cantores e 
bandas evangélicos.  Com a constituição de um mercado de discos que se organiza sob 
a mesma lógica do mercado de música secular, com as atividades de produção, 
divulgação e distribuição próprias dessa atividade, os shows em grandes espaços são 
utilizados como importantes estratégias de evangelização.  Nesses eventos, a 
                                                                                                                                                                        
religioso brasileiro.   Um dos exemplos focalizados se refere à competição entre a IURD e a Igreja 
Católica: segundo a autora, a concorrência com a Igreja Católica, no ano de 1996, quando aconteceria o 
II Encontro Mundial do Papa com as Famílias "favoreceu a ênfase no casamento e trouxe as mulheres 
para a frente das câmeras..." (MACHADO, 1998:8)  nos programas de TV daquela Igreja.  Examinando 
os veículos de comunicação da  Assembléia de Deus, ela afirma que a competição com a IURD 
provocou modificações na pauta  e a incorporação de novos temas:  
 
"a assimilação gradativa dos meios de comunicação da Assembléia de Deus de temas envolvendo a 
mulher, a sexualidade e a anticoncepção pode ser compreendida em função da disputa dos fiéis, uma 
vez que a IURD recruta seus seguidores nos mesmos segmentos que constituem a sua base social - as 
camadas populares" (MACHADO, 1998:26).  
132 De acordo com informantes entrevistados. 
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semelhança com shows de cantores seculares é grande, bem como com as iniciativas 
na mesma área dos carismáticos católicos, obedecendo à lógica de padronização tanto 
dos conteúdos quanto das estratégias de distribuição e de marketing de religiosidades 
destinadas aos mesmos segmentos de mercado133, como já mencionado anteriormente 
nesse trabalho. 
 
Essa mesma tendência à assemelhação de estratégias usadas pelas diversas igrejas no 
mercado pode também ser observada em termos de programas religiosos de rádio e de 
televisão.  Podemos facilmente observar a existência de uma aproximação de modelos, 
por um lado, no nível do campo religioso entre as diversas fórmulas  adotadas para a 
veiculação das mensagens religiosas, sendo às vezes difícil diferenciar entre, por 
exemplo, programas dos evangélicos e os dos católicos carismáticos; e por outro, em 
relação à articulação do campo religioso com o não-religioso,  entre as linguagens 
midiáticas, estilos de música e de linguagem usados nesses programas e aqueles 
usados nos seculares.   
 
Os programas da crescentemente importante Igreja Renascer, do bispo Fernando, são 
exemplares dessa prática de "fazer parecido com"  para atingir os possíveis 
consumidores.  Durante mais de dois anos a Renascer manteve um programa de 
televisão chamado 'Clip Gospel'134, cuja fórmula se baseava justamente na 
assemelhação com outros programas de vídeo clips musicais.  Com apresentadores 
jovens, vestidos como skatistas,  usando um discurso cheio de gírias e chavões do 
mundo da música rock, o Clip Gospel misturava uma estética MTV com um discurso 
onde apareciam  toques da teologia da prosperidade e da linha mágica usada pelas 
IURDs.  Além do formato em termos de performance dos apresentadores, o programa 
trabalhava com a projeção de vídeos clips de bandas que também se apropriam dos 
modelos da música tradicionalmente não religiosa para veicular conteúdos religiosos.  
As fórmulas usadas iam desde o rock balada, com uma batida mais leve, passando 
pelo Rap, Funk, até chegar aos estilos mais radicais de Heavy Metal.   
 
A aceitação crescente desse produto no âmbito das classes médias no Brasil pode ser 
explicada pelo fato de que sua estratégia  combina o oferecimento de uma proposta de 
religiosidade com contornos secularizados, apresentada em termos de semelhança e 
não de oposição ou de diferença, cuja aceitação não implica,  portanto,  numa mudança 
radical do estilo de vida dos indivíduos - como aquela que é proposta pelos 
pentecostais tradicionais -, com uma mensagem que enfatiza os efeitos em termos de 
melhoria da qualidade da vida do convertido - dos que se mantiverem fiéis nos dízimos 
e ofertas -, principalmente pela resolução dos problemas relativos às finanças. 
 
Encontramos também algumas semelhanças entre o modelo  da Renascer e o da IURD.  
Em primeiro lugar, observamos uma mentalidade empresarial desenvolvida, com 
estratégias de implantação, funcionamento de templos cuidadosamente planejados e 
marketing de expansão agressivo e eficiente, no qual desempenha papel de suma 

                                                           
133 Conforme Berger (1967), por exemplo.  
134 O investimento em programas de televisão que a Igreja Renascer começou a fazer com esse 
programa (que era noturno), que depois se expandiu com outro diurno, o "De Bem Com a Vida",  
culminou com o arrendamento da TV Manchete no final de 1998 e início de 1999, processo um pouco 
obscuro que terminou em uma suspensão judicial. 
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importância o uso de emissões eletrônicas e  de meios impressos de divulgação, tudo 
racionalmente calculado.  
 
Em termos de conteúdo, os dois modelos se aproximam em termos da teologia da 
prosperidade, e na idéia de luta constante dos fiéis com o satanás e com demônios.  As 
estratégias de coleta de dinheiro, porém,  são muito mais discretas na Igreja Renascer, 
o que se explica também pelo fato de trabalharem com um produto mais direcionado 
para as classes médias - propensas a apostarem numa religiosidade que produza 
mobilidade social e ofereça segurança e estabilidade, elementos de grande valor na 
cultura desses setores intermediários, mas definidos de acordo com um imaginário 
diferente daquele das camadas pobres da população. 
 
2 . 6 .  O MERCADO RELIGIOSO, A COMPETIÇÃO E AS MUDANÇAS  

NO CAMPO DAS AFRO-BRASILEIRAS  
 
 
Duas tendências básicas de transformação vêm se  acentuando no campo da 
religiosidade de inspiração afro-brasileira nos últimos anos, ambas com referência à 
competição tanto interna, quanto externa ao campo específico dessas religiões: a 
primeira delas é o movimento em direção da eclesificação das organizações religiosas; 
a segunda,  a diminuição da importância  da ligação entre modelos de religiosidade e a 
construção da identidade étnica.   
 
2 . 6 . 1 . A tendência à eclesificação 
De acordo com Motta (1988a  1988b, 1994 e S/D), uma das maiores autoridades 
nacionais sobre as afro-brasileiras, nestes trabalhos escrevendo sempre em referência à 
idéia de mercado, quer seja na acepção de Berger, quer seja na de Bourdieu, os cultos 
afro-brasileiros, principalmente aqueles do Candomblé-Xangô, se encontram em 
processo de eclesificação.  Isso significa, de acordo com a terminologia de Joachim 
Wach (1944) a passagem do estágio de sociedades mais ou menos secretas, de 
irmandades, ao de igreja, com um corpo de doutrinas próprio, codificação de rituais, 
um sacerdócio estabelecido e outros elementos ligados à institucionalização e 
burocratização das organizações religiosas. 
 
O autor identifica três vertentes básicas de eclesiogênese: a primeira delas, referente ao 
apelo aos atributos da pureza e  da autenticidade; a segunda, ligada à aproximação 
entre cultos indo-africanos com certos princípios teológicos do espiritismo kardecista; 
e a terceira,  ligada ao trabalho de teorização a respeito dos cultos afro-indo-brasileiros, 
realizado por antropólogos e outros cientistas sociais.  
 
Em relação à primeira tendência, a prática da autodenominação de pais e mães-de-
santo de portadores da autenticidade e da pureza,  processo que implica na seleção e 
codificação da memória e da tradição de uma comunidade no qual uma memória e uma 
tradição são apresentadas como superiores,  pode ser interpretada também como uma 
tentativa de alguns dos produtores de bens e serviços religiosos no campo das afro-
brasileiras no sentido de se fortalecerem em termos da competição com outros 
concorrentes dentro do próprio campo. 
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Motta (1988a), apresenta alguns exemplos de terreiros e pais de santo que reivindicam 
a posição central, "análoga à de Roma", em relação a todo um "conjunto cultural 
formado pelos iorubás da África Ocidental e seus presumidos descendentes raciais e/ou 
sócio-culturais no Novo Mundo".  Essa posição de poder implica também na 
reivindicação da autoridade de legitimar, pela confirmação ou ordenação, o sacerdócio 
de outros terreiros e corresponde a uma presença muito significativa, 
mercadologicamente falando.135 
 
Em referência à tendência eclesiogênica que acontece no âmbito da umbanda, 
entendida como uma tentativa de sistematização dos cultos populares afro-indo-
católicos à luz de princípios teológicos tais como a reencarnação; o karma;  a noção de 
desenvolvimento, a redefinição do transe em termos de mediunidade; a substituição do 
êxtase do Candomblé pela possessão verbal, na qual a personalidade original do 
médium é tomada pela da  "entidade", que dá conselhos e faz prescrições no sentido do 
aperfeiçoamento e da cura, tanto moral quanto física dos próximos; a doutrinação 
mútua de vivos e dos desencarnados,  ligados sobretudo ao espiritismo kardecista, 
podemos pensar essa espécie de sincretização em seu funcionamento enquanto  uma 
maneira de concorrer melhor num mercado, onde, muitas vezes a legitimação em 
termos da cultura dominante pode ser conseguida a partir da "purificação" e 
"civilização" dos ritos e mitos  indo-afro-brasileiros, considerados por muitos como 
"primitivos", "imorais" e "repugnantes" (conforme MOTTA, 1994:71). 
 
Embora, na teoria, os agrupamentos da Umbanda se constituam de assembléias de fiéis 
conhecidas como "centros", dirigidos por um conselho eleito democraticamente pelos 
associados, é comum encontrar grupos que, apesar de adotar um discurso fortemente 
marcado por conceitos abstratos de progresso e de igualdade, são também  dominados 
pelo controle efetivo de líderes carismáticos, curandeiros e mágicos.   A adoção da 
super-estrutura ideológica da Umbanda, com seu "embranquecimento" europeizante, 
serve para legitimar  a autoridade daqueles em relação aos seus concorrentes  "menos 
evoluídos" (conforme MOTTA, 1994:71). 
 
A terceira vertente de produção da eclesificação dos cultos indo-afro-brasileiros é  
ligada à influência dos sociólogos e antropólogos, que atuam como "doutores da Lei" 
dos terreiros, definindo, "sem  necessariamente os elaborar,  símbolos e confissões de 
fé" (MOTTA, 1988b:3).  O candomblé, um modelo de religiosidade prático e vivido 
sem uma preocupação maior com a racionalização do dogma, como a existente nas 
igrejas cristãs, busca, então, sua teologia nos estudos antropológicos, que, descrevendo 
e sistematizando, vão aos poucos dando forma a um conjunto de princípios 
"doutrinários"136. 
 

                                                           
135 Motta (1988a) apresenta como sinal da efetividade do reconhecimento e aceitação da autoridade 
dessa natureza de alguns terreiros de Salvador, Bahia, a quantidade de devotos, alguns deles pais e 
mães-de-santo de grande prestígio que vão visitá-los, aproveitando a ocasião para repetir seu processo 
de iniciação.  O mesmo autor identifica a mesma tendência e aspiração de outros pais e mães-de-santo 
em Recife e no Maranhão.  
135Para inúmeros exemplos dessa atuação de antropólogos, principalmente, como sistematizadores da 
mística do Candomblé, ver Motta (1988b). 
136Para inúmeros exemplos dessa atuação de antropólogos, principalmente, como sistematizadores da 
mística do Candomblé, ver Motta, 1988b. 
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A relação que se estabelece entre os pais/mães-de-santos e pesquisadores refere-se à  
competição no mercado na medida em que se estabelecem acordos tácitos, pelos quais 
as informações  são trocadas pelos certificados de ortodoxia implícitos nas etnografias 
que são publicadas em congressos, eventos diversos e mesmo em livros, podendo os 
mesmos serem usados como elementos de legitimação, num mercado onde o fantasma 
do charlatanismo está sempre presente.  Esse atestados de confiabilidade se constituem 
numa vantagem importante na competição dos terreiros entre si e com outras igrejas 
pelo mesmo mercado potencial de fiéis e/ou de clientes.   A variável nível de 
competição pode, então, dar pistas em termos da interpretação da tendência à 
eclesificação das propostas de religiosidade afro-brasileiras. 
 

2 . 6 . 2 . A tendência à desetnização 
 
Outra tendência observada por Motta (1994) no campo das afro-brasileiras é o que ele 
chama de desetnização da etnicidade.  Tanto o Xangô, como o Candomblé, quanto a 
Umbanda foram, durante muito tempo, religiões baseadas na etnicidade.  Nos últimos 
anos, esses modelos de religiosidade têm, contudo,  progressivamente, se desinvestido 
do caráter étnico, embora a alusão à autenticidade em termos de genealogia africana 
permaneça como uma de suas características.  Isso significa que cada vez mais a 
clientela dos produtos oferecidos pelas afro-brasileiras perde seu caráter propriamente 
"negro".   
 
A diminuição da ênfase na etnicidade pode  ter relação com a necessidade de ampliar o 
segmento de mercado ao qual se dirigem potencialmente os terreiros e centros.  Insistir 
na ideologia da "negritude" poderia significar a restrição dos consumidores potenciais.  
Pelo contrário, a adoção de um caráter "universalista" significa tornar possível dirigir o 
apelo à afiliação  a uma demanda religiosa mais ampla,  sem distinção de cor ou de 
origem étnica.   
 
Por outro lado, no contexto de racismo "enrustido" no qual vivemos, o desligamento da 
religião em relação à etnia também pode contribuir para diminuir a estigmatização dos 
modelos religiosos afro-brasileiros como "religiões de negros", que pode funcionar 
como elemento provocador do afastamento da própria população negra, em busca de 
espaços de afirmação de igualdade e dignidade.  Trabalhando para uma abertura em 
relação a indivíduos de várias etnias, os afro-brasileiros podem construir uma presença 
menos negativamente avaliada em termos de mercado. 
 
Burdick (1993:171-2), discutindo a respeito de como os diversos modelos de 
religiosidade tratam a questão do racismo e o comportamento dos próprios negros em 
relação à questão, apresenta o testemunho de um informante a respeito do significado 
de participar de religiões afro-brasileiras.  Para o mesmo,  ir para a Umbanda 
significaria, para os negros, abandonar a chance de serem aceitos no mundo dos 
homens brancos: "Acho que todos são iguais, mas se você for para Umbanda, os 
brancos pensam que você é inferior" (tradução nossa). 
 
2 . 7 . OS  ESPÍRITAS E A PRESSÃO DA DEMANDA 
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Mesmo em relação aos espíritas, que não possuem um clero profissional, nem  
hierarquias organizacionais estabelecidas, podemos observar a influência da 
constituição da esfera da religião num mercado religioso, no qual o nível de 
competição entre propostas de religiosidades pressiona as instituições em direção à 
mudança, moldando as transformações nas práticas e discursos religiosos. 
 
Examinando a história recente do espiritismo no Brasil e analisando as entrevistas com 
participantes  do movimento em Pernambuco e na Paraíba, pudemos observar algumas 
tendências marcantes do campo dos espíritas que, ao nosso ver, apesar de estarem 
longe de ser apenas determinadas pela situação de mercado, que prevalece na esfera 
mais geral da religião no Brasil, são, em alguma medida, também, reflexos do aumento 
de poder da demanda e da pressão causada pelo aumento da competitividade entre 
modelos de religiosidade.  Algumas das principais são: 1 . O enfrentamento entre uma 
orientação mais conservadora - representada pelas federações - e uma mais 
progressista (ou rebelde, como alguns entrevistados colocaram) - representada pelas 
comissões; 2 . O refluxo do grupo de Minas Gerais, ligado ao médium Chico Xavier e 
ascensão do grupo da Bahia, ligado a Divaldo Pereira Franco. 
 
O enfrentamento entre as federações e as comissões significa a luta entre duas 
propostas de identidade espírita pela legitimidade, sendo, de maneira mais geral, uma 
luta entre tradição e mudança.  De um lado, a identidade representada pelas gerações 
mais velhas que se cristalizaram nas diretorias das entidades federativas,  descrita 
como o espiritismo de "grandes auditórios", baseada na realização de eventos internos 
para os quais são convidados os amigos dos participantes do movimento e marcada 
pela ênfase no aspecto religioso da doutrina,  um resultado da influência das heranças 
religiosas dos  convertidos, na visão de alguns dos entrevistados137.     
 
Do outro lado, o modelo de religiosidade espírita defendido pelas comissões, que se 
caracterizam por serem formadas de participantes de faixa etária mais jovem, marcado 
pela ênfase no aspecto científico e filosófico da doutrina, em detrimento do aspecto 
"religioso".  Uma característica marcante dessa proposta de identidade é a abertura 
para uma metodologia mais "moderna" de divulgação da mensagem espírita, definida, 
basicamente, pela promoção de eventos - palestras, seminários e congressos - com 
divulgação massiva.  Essa política de proselitismo "extra-muros" pode ser vista como 
um dos resultados da pressão do aumento da competição, na medida em que se articula 
com outras mudanças em termos de moldagem da mensagem religiosa veiculada. 
 
As modificações na mensagem  se ligam à segunda tendência observada no campo do 
espiritismo, que corresponderia à diminuição da importância do grupo mineiro e o 
crescimento da visibilidade do grupo da Bahia.  Aqui, mais uma vez, a luta é entre uma 
proposta mais tradicional de prática espírita, representada pela escola de Chico Xavier,  
na qual o "religiosismo" tem mais espaço e uma proposta mais sintonizada com as 
necessidades da demanda, da qual é emblemática a leitura psicologizante da doutrina 
espírita realizada por Divaldo Pereira Franco, um dos mais famosos expositores do 
campo espírita nacional na atualidade.   Ele é um dos representantes dessa  tendência 

                                                           
137 Um dos entrevistados mencionou o uso de cânticos  nas reuniões ("o espiritismo original não tem 
musiquinhas")e a ênfase moralista dessa proposta como sendo uma modalidade de "pentecostalismo 
espírita". 
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de "atualizar" a mensagem espírita, dando à "assistência o que ela pede"138, o que tem 
determinado uma mensagem muito próxima da linha da auto-ajuda, que tem feito a 
fortuna de vários outros139 e tem contribuído para a divulgação mais ampla do 
espiritismo. 
 
Embora os espíritas declarem não se preocupar com a conquista de fiéis, ao nosso ver 
o enfrentamento entre as comissões e as federações pode ser interpretado também 
como uma disputa entre  estratégias de expandir a aceitação do espiritismo na 
sociedade.  As comissões, com uma posição mais sintonizada com as necessidades do 
mercado, e,  portanto mais preocupada com a inovação, em termos de metodologia de 
veiculação da mensagem,  e com a atualização, em termos mesmo de tipo de leitura e 
apresentação da doutrina; as federações, com o mesmo objetivo de expandir a 
influência da mensagem espírita na sociedade, adotando uma visão menos 
intelectualizada, menos preocupada com a cientificidade140, dando mais importância 
aos aspectos religiosos e ético-morais da doutrina 141.  
 
Por outro lado, o que pode estar havendo, mesmo que os principais atores não tenham 
uma consciência perfeitamente clara  a respeito,  é uma divergência em termos do 
estabelecimento dos segmentos de mercado a serem atingidos.  Enquanto as 
comissões, formadas de indivíduos de uma faixa etária mais jovem e de níveis de 
instrução mais alto, defendem estratégias mais "modernas" de divulgação da 
mensagem, com ênfase nos aspectos mais intelectualizados da doutrina, o que implica 
num público-alvo mais especializado, as confederações, onde predominam pessoas 
mais velhas, com menor grau de instrução, tendem a desenvolver práticas e discursos 
para um público menos específico142. 
 
 
2 . 8 . CONCLUSÃO 
 
Nesse capítulo procuramos utilizar alguns princípios do Paradigma do Mercado 
Religioso para interpretar alguns fatos recentes da história religiosa no Brasil, fazendo 
também uma análise da evolução das tendências em termos de crescimento numérico 
de algumas organizações religiosas e de perda de espaço de outras no mercado 
nacional. 

                                                           
138 De acordo com um informante, que também declarou que, dependendo da audiência, Divaldo Franco 
não faz  nenhuma "prece".   
139 Sobre a psicologização do discurso, semelhante aos vários outros de auto-ajuda, um dos informante 
declarou que seria motivada pelo fato de que os "espíritos no alto estão sempre à frente e então 
determinam a ênfase nos aspectos psicológicos por saberem das necessidades do povo de uma época". 
140 O que pode também ser interpretado como uma forma de estar sintonizada com a demanda de fiéis 
numa região marcada pelo analfabetismo e pelas dificuldades de acesso à educação. 
141 Outro informante colocou como emblemas das duas orientações as exigências em termos de 
características arquitetônicas dos espaços  de reuniões para um grupo espírita quando da sua formação. 
Enquanto anteriormente, correspondendo à orientação antiga, procurava-se um salão, as comissões, 
atualmente, procuram por salas, capazes de abrigar os diversos grupos em sua ênfase no estudo e na 
'cientificidade' da doutrina. 
142 Os partidários da orientação das comissões acusam os da orientação "antiga" de reduzirem a doutrina 
espírita, preocupando-se mais com quantidade do que com qualidade.  Já os favoráveis à orientação das 
Federações (predominantemente mais velhos), acusam os "rebeldes" de abrir demasiadamente a 
religião.  
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Nas interpretações aqui apresentadas, procuramos demonstrar de que maneira a 
dinâmica dos discursos e práticas religiosas é influenciada pelas modificações em 
termos de estruturação do mercado religioso, sem esquecer em nenhum momento que 
cada proposta de religiosidade opera em dois níveis, a saber, um subjetivo, que  se 
refere tanto às necessidades dos indivíduos e grupos sociais de sentido, de ordem de 
esperança, conforto e de estratégias simbólicas de sobrevivência; e um objetivo, ligado 
às características institucionais e organizacionais das diversas religiosidades. 
 
A atual situação da esfera religiosa no Brasil é marcada um fenômeno fundamental, a 
saber, a estruturação do campo religioso em termos de mercado.  Um cenário no qual a 
construção das identidades religiosas por oposição é substituída pela constituição de 
modelos que se assemelham entre si, porque se dirigem aos mesmos segmentos de 
mercado, e onde encontramos organizações religiosas que adotam uma visão 
crescentemente racional e empresarial da atividade religiosa, dentre outros indicadores, 
sugere que o que estamos observando não é somente uma versão mais recente do mapa 
da religiosidade em termos nacionais - o aparecimento de novos movimentos, o avanço 
dos pentecostais e decréscimo dos católicos e evangélicos  históricos e outros 
contornos "geográficos" -, mas uma transformação nas maneiras pelas quais a 
atividade religiosa é concebida tanto pelos consumidores como pelos produtores de 
religião. 
 
Nossa análise das transformações pelas quais a lógica da dinâmica da esfera religiosa 
no Brasil atravessa é feita,  em referência a dois níveis de determinação: um objetivo-
estrutural, a saber, o aumento da competição entre organizações religiosas no mercado; 
outro, a nível subjetivo, as formas pelas quais os atores envolvidos mais diretamente 
no processo interpretam a concorrência e, em referência a estas,  elaboram suas 
estratégias de sobrevivência no mercado.    
 
Em termos objetivo-estruturais, o aumento da competição entre organizações religiosas 
é o elemento que dá visibilidade ao funcionamento do campo religioso em termos de 
mercado.  Ao nosso ver a efetividade da lógica mercadológica na esfera religiosa é 
uma expressão  do processo mais geral de secularização da sociedade brasileira, que 
representa muito mais a diminuição da força da Igreja Católica enquanto fonte mais 
importante da tradição e de sistemas de significação culturais do que a diminuição da 
força das instituições religiosas ou da atitude religiosa mais ampla.  É claro que numa 
sociedade secularizada a religião não conta mais com uma situação tão confortável 
quanto aquela existente nas sociedades de domínio da tradição, na qual não existia a 
concorrência da ciência e a luta era apenas contra a atitude mágica.  Num mundo 
secularizado, a plausibilidade das visões religiosas do mundo depende de sua 
performance em termos de ida ao mercado para concorrer com outros sistemas de 
significação e explicação do mundo.  Nossa tese aqui é a de que, nesse embate no 
mercado, mesmo em tempos de modernização secularizante, contrariamente à tese 
durkheimiana de que a pluralidade de modelos de religiosidade  contribuiria para a 
diminuição do poder simbólico da religião, a  atitude religiosa  continua apresentando 
um forte poder de competição. 
 
A secularização é, pois, um fenômeno associado aos processos mais gerais de 
modernização, que se traduz no questionamento da tradição como determinante da 
ação dos indivíduos.  É essa diminuição do peso da tradição associada à modernização 



  

 

                                                                                                                                                                 135 
 

da sociedade,  inclusive em termos de religião, que permite uma "desregulação" do 
mercado religioso nacional, resultando numa crise da posição de monopólio ocupada 
pelo catolicismo anteriormente - que não era legal, oficial, mas que funcionava como 
se fosse -, permitindo a abertura para a "entrada" de  outras firmas/organizações, ou de 
outra forma, de propostas de religiosidade na competição pela preferência dos 
indivíduos. 
 
Um outro ponto a destacar a respeito da constituição do campo religioso brasileiro em 
mercado são as conseqüências disso em termos de abertura  da esfera religiosa a uma 
influência mais direta do meio ambiente sócio-político-cultural que a circunda.  Na 
situação anterior, na qual a religião era o centro irradiador de significados e 
orientações para o sistema social, a posição das instituições religiosas, no nosso caso 
principalmente a da Igreja Católica, era a de dar as cartas do jogo da sociedade.  Com a 
secularização e modernização dos sistemas sociais, a constituição da esfera religiosa 
como uma entre outras fá-la mais susceptível à influência das tendências em curso na 
sociedade inclusiva.   
 
Em outros termos, podemos falar de um aumento significativo do peso da demanda 
religiosa dos indivíduos sobre a dinâmica dos discursos e práticas religiosas, o que 
torna a atenção para com as variáveis que definem os estilos de vida, a cultura e 
mentalidade de cada época uma atitude da qual dependerá o exercício da missão  e a 
sobrevivência da organização religiosa no mercado.    
 
Esse aumento do poder da demanda e da abertura da esfera religiosa aos sistemas 
sócio-político-culturais é duplamente determinado.  Por um lado, pelo fenômeno da 
secularização que muda as condições existentes em tempos anteriores, onde prevalecia 
a força da tradição religiosa, que se traduzia na importância da orientação, opinião e 
muitas vezes, da decisão dos padres no estabelecimento de visões de mundo, de 
tendências de comportamento, de práticas e discursos religiosos.  A definição religiosa 
do mundo protegia a esfera da religião do assalto de determinações a ela exteriores, 
pelo simples fato de não haver nenhuma instância propriamente fora da influência da 
religião.   
 
Por outro lado, pela pressão exercida pelo aumento dos níveis de competição no nível 
interno da esfera religiosa, que obriga as organizações religiosas a se especializarem na 
análise e interpretação da vontade dos fiéis em relação às características do produto 
religioso que querem consumir. 
 
Algumas das principais marcas do mercado religioso brasileiro no final deste século 
são, portanto: (1) a padronização dos modelos de religiosidade; (2)  uma maior 
influência da sociedade inclusiva sobre a esfera da religião do que nos tempos do 
"campo religioso": o predomínio de propostas de religiosidade com apelo 
individualista e emocional; (3) o sucesso das organizações religiosas que propõem 
esquemas de religiosidades baseados em relações de reciprocidade com a(s) 
divindade(s); e (4) um estilo de consumo de religião caracterizado pela fragmentação. 
 
1 .  A padronização dos modelos de religiosidade 
Como previsto pelos teóricos do Paradigma do Mercado Religioso em relação a 
processos de desregulação mercadológica, o mercado  brasileiro vem apresentando 



  

 

                                                                                                                                                                 136 
 

uma acentuada tendência à padronização. Prandi (1997:26) comenta esse traço da atual 
conjuntura:  

A disputa religiosa no Brasil de hoje, às vezes com agressões e 
enfrentamentos com violência física (caso dos ataques de evangélicos a 
afro-brasileiros ocorridos no Rio de Janeiro) dá-se entre grupos que 
poderiam facilmente intercambiar seus participantes. 

 
Esse processo de constituição dos diversos modelos ou produtos de religiosidade com 
base na assemelhação seria uma conseqüência do aumento da competição entre  as 
várias organizações religiosas pelos mesmos segmentos de mercado e pelo aumento 
das pressões por resultados, que produz uma definição do produto cada vez mais 
referenciada na demanda dos consumidores.  Esse processo coloca para as 
organizações religiosas, cada vez mais, a questão referente à necessidade de que seus 
produtos no mercado serem, ao mesmo tempo, 'parecidos' e  'diferentes'.  
 
O exemplo da aproximação entre  carismáticos católicos e pentecostais tradicionais é 
emblemático das tentativas de solução desse paradoxo através do estabelecimento de 
algumas diferenciações marginais.  As reuniões dos carismáticos (pentecostais) 
católicos são semelhantes às dos pentecostais evangélicos, mas o cuidado em manter a 
identidade católica faz com que seja incluída na programação a reza do terço, um 
símbolo da tradição da Igreja, mesmo que seja evidente a displicência com que os fiéis 
tratam esse momento.143 
 
Outro aspecto desse processo de assimilação de características dos produtos religiosos 
que fazem sucesso no mercado é a aproximação entre o  religioso  e o tradicionalmente 
definido como não religioso.  As práticas de imitação de estratégias utilizadas no 
âmbito da indústria de outros bens simbólico-culturais pelas organizações religiosas, 
são também indicativos do processo mais geral de transformação da religião num bem 
de consumo como qualquer outro144, sujeito ao oferecimento no mercado através dos 
mesmos métodos usados para colocar em circulação outros tipos de produto. 
 
2 .  Maior influência da sociedade inclusiva sobre a esfera da religião do que nos 

tempos do "campo religioso" - o predomínio de propostas de religiosidade 
com apelo individualista  e emocional 

Já mencionamos  acima  o  fato  de que a estruturação do campo religioso em mercado  
afeta a religião no sentido de tornar a dinâmica das práticas e discursos religiosos  mais 
aberta à influência de variáveis da sociedade inclusiva145.    Talvez a característica 
cultural mais evidente dos processos culturais em andamento nas sociedades 
contemporâneas ocidentais seja o desenvolvimento de padrões cada vez mais 
acentuados de individualismo.  Os medos, ansiedades e inseguranças dos homens e 
mulheres deste final de século, contra os quais a religiosidade tenta oferecer abrigo, se 
referem muito mais à esfera individual do que à coletiva.  Em muitas áreas pode ser 
sentida a influência desse traço da organização da vida dos homens, destacando-se a 

                                                           
143 Nossa observação confirmou a de Prandi (1997:43), segundo a qual o momento da 'reza do terço' é 
pouco valorizado tanto dentro das práticas das reuniões carismáticas como também nos ''cenáculos", 
funcionando mais como elemento de associação e marca da presença institucional. 
144 Conforme Featherstone (1991:158). 
145 Os dados apresentados por Machado (1998), ilustram também esse ponto. 
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crise pela qual passam os movimentos sociais em geral, causada por esse estilo de 
sociedade no qual o refluxo da mobilização coletiva é evidente. 
 
Uma outra característica marcante do homem do final do século XX é o que chamarei 
aqui de negação da racionalidade enquanto procedimento intelectual de exame e 
construção de juízos gerais de valor a respeito do mundo, que alguns chamam de 
"vazio moral".  A metáfora do indivíduo diante da tela de TV é eficiente na descrição 
da atitude de espectador passivo do mundo, que cada vez mais é  hegemônica em 
termos sociais.  Essa postura diante das coisas e do mundo parece ter pelo menos duas 
conseqüências: a primeira delas, a diminuição da disposição para atividades que 
envolvam ativamente o intelecto, e, em segundo lugar, um aumento do interesse das 
pessoas por momentos nos quais seja exigida ativação emocional.  Como alguns dos 
resultados dessa conjuntura, onde predomina uma certa indisposição para atividades 
em que seja necessário pensar, refletir, criticar, analisar146, observamos uma perda 
gradual da popularidade dos livros, a diminuição da capacidade média das pessoas de 
se concentrarem em discursos elaborados e o estabelecimento de uma sociedade 
crescentemente visual, onde reina a centralidade da fruição de imagens. 
 
Essas duas características do homem médio contemporâneo, o individualismo 
exacerbado e a tendência à rejeição das atividades intelectuais - a recusa de pensar, 
criticar, analisar -, têm se refletido na dinâmica dos discursos e práticas religiosas no 
mercado no sentido de que as propostas de religiosidade menos racionalizadas, que 
permitam o extravasamento de emoções e as mais centradas no indivíduo tendem a ter 
melhores performances do que aquelas que propõem uma problematização das coisas 
no mundo e uma visão mais comunitária da vida, uma reflexão sobre a estrutura social. 
Assim como há um consumo crescente de substâncias medicamentosas que deixem as 
pessoas "de bem com a vida", a linha da qual o PROZAC é um emblema, é como se 
houvesse uma pressão dos consumidores por produtos religiosos que proporcionem 
alívio e catarse num mundo caracterizado pelo stress147, e uma pressão no sentido do 
oferecimento de 'vantagens' e melhoria não em termos coletivos, mas para os 
indivíduos, o que contribui para a constituição e crescimento de organizações 
religiosas com propostas de religiosidade em cujos discursos e práticas o compromisso 
histórico praticamente inexiste.   
 
3 . O sucesso de propostas religiosas que propõem relações de reciprocidade com   

a(s) divindade(s) 
Segundo   Bittencourt Filho (1994), o  êxito  dos  produtos  em  circulação  no mercado 
religioso brasileiro dependeria do grau em que se filiam a uma matriz religiosa 
nacional, identificada com os seguintes elementos: o catolicismo ibérico e a magia 
européia; a magia africana; a magia indígena e mais tardiamente, com espiritismo e 
com o catolicismo romanizado.  Tudo isso resultaria numa demanda religiosa 

                                                           
146 Cito aqui dois exemplos de análises significativas que apresentam essas características dos 
indivíduos das sociedades contemporâneas: o primeiro, Vida, o filme, de Jean Gabler (1999) e o 
segundo, Mediocridade e Loucura, de Hans Magnus Enzensberger (1995). 
147 O sucesso das missas do padre Marcelo Rossi, no final dos anos noventa, deve-se à combinação de  
elementos vindos dos modelos de programa da auditório com o uso de coreografias que poderiam ser 
usadas em classes de crianças, associados a um sermão rápido, fórmula elaborada através de testes com 
os próprios fiéis, que diziam sim ao aumento do tempo dedicado à aeróbica do Senhor" e dormiam 
durante a homilia. 
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caracterizada por uma  visão mágica e utilitarista, que alimenta os números referentes 
ao crescimento tanto da linha pentecostal tradicional e autônoma, quanto do 
movimento de renovação carismática católica no mercado religioso brasileiro. 
 
Por um lado, o que se oferece, em termos de cura física e melhoria da vida financeira, 
tem uma pronta aceitação no mercado, devido à situação de acentuada exclusão social 
em que vive grande parte da população brasileira, a quem se nega o direito a 
atendimento médico, a habitação, educação, alimentação, segurança e emprego.  Por 
outro lado, produtos religiosos, ou propostas de religiosidade direcionados a segmentos 
médios da sociedade também são bem aceitos, na medida em que oferecem cura 
psicológica, ou da 'alma', numa situação de crise institucional e de exposição a altos  
níveis de insegurança. 
 
Essa linha de propostas de religiosidade que oferecem 'soluções' para problemas da 
ordem temporal também responde a um certo tipo de racionalidade dos indivíduos que 
adotariam um determinado comportamento de cunho religioso com base no interesse e 
na possibilidade de atendimento de objetivos específicos, numa sociedade onde alvos 
de consumo são propostos para todos, embora somente a alguns sejam proporcionados 
os meios para seu atingimento.   
 
É esse ambiente de estímulo de uma visão de mundo em termos de consumo, e de 
mercado, - no qual a ascensão para patamares mais altos de níveis de qualidade de 
vida, medidos em termos do que se tem, e onde um certo tipo de planejamento e de 
execução de estratégias para driblar eventuais situações desfavoráveis, em termos de 
acessibilidade e disponibilidade de bens e de recursos, inclui o sobrenatural -, que 
indica pistas para o entendimento do sucesso conseguido por modelos de religiosidade 
baseados em relações de trocas com os deuses no mercado religioso do Brasil. 
 
4 . Consumo fragmentado de religiosidade 
Outra característica do tempo em que vivemos é o descompromisso com causas e 
utopias coletivas, e a crise da idéia de lealdade a instituições, projetos e movimentos 
sociais transformadores.  No campo da religião, a idéia de afiliação religiosa 
tradicional, segundo a qual alguém nascia numa religião e nela morria, ou de que uma 
eventual 'conversão' implicaria numa mudança radical de vida e no abandono de outros 
padrões de comportamento e de visão de mundo, vão se tornando cada vez mais 
obsoletas148.  É verdade que sempre existiram pessoas que adotavam fragmentos de 
religiões: algumas crenças de uma religião, práticas de outra e ainda freqüência a 
celebrações de outras.  Agora podemos observar esse comportamento como uma 
tendência social dos indivíduos de elaborarem suas sínteses próprias a partir de 
elementos fornecidos por vários modelos de religiosidade. 
     
O que observamos no atual estado do mercado religioso é a constituição de espaços 
para atividades religiosas como lugares de acolhimento, de solidariedade e de consumo 
do sagrado, sem que haja, necessariamente,  uma preocupação com a formação de 
comunidades, principalmente se consideramos os centro urbanos de médio e grande 

                                                           
148 Conforme PRANDI (1997:26): "hoje qualquer um se sente com direito de abraçar a religião que 
melhor lhe convém, ou não abraçar nenhuma.  Mais que isso, a conversão não é uma adesão definitiva e 
permanente.  Pode-se trocar de religião tantas vezes quantas necessário for." 
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porte do país, onde laços dessa natureza são valorados negativamente.  As 
organizações religiosas têm respondido a esse estilo fragmentado de consumo de 
religião com uma admirável eficiência.  Conscientemente ou não, eles se 
transformaram em eficientes pontos de distribuição de fragmentos de religiosidade149 
 
Um dos fatores explicativos dessa diminuição da idéia de exclusividade pode ser, 
inclusive, a assemelhação entre modelos de religiosidades no mercado, o que pode 
gerar a idéia de intercambialidade entre eles e produzir um comportamento de 
participação combinada e simultânea, determinado pelo gosto do consumidor, que 
escolhe, por exemplo,  um culto numa igreja por causa do coral, uma reunião de oração 
devido à proximidade de casa, a cerimônia de casamento em outro templo pelo fato de 
existir um espaço mais amplo para a recepção e assim por diante. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
149 Observe-se o exemplo das IURDs, que oferecem "serviços" durante 24 horas, com uma proposta que 
não se preocupa com a criação de uma comunidade de laços entre os "irmãos" freqüentadores". 



  

 

                                                                                                                                                                 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3: 
 
Os efeitos da competição 
sobre as organizações 
religiosas - os discursos dos 
líderes religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                 141 
 

CAPÍTULO 3:  
OS EFEITOS DA COMPETIÇÃO SOBRE AS ORGANIZAÇÕES 
RELIGIOSAS - OS DISCURSOS DOS LÍDERES RELIGIOSOS 
                            
 
Como procuramos demonstrar anteriormente, através da análise de alguns aspectos da 
história religiosa recente no Brasil, a expansão dos evangélicos nas últimas três   
décadas e o surgimento de variadas alternativas de religiosidade, tanto institucionais 
quanto não-institucionais, sinalizam para um processo de crescente diferenciação do 
campo religioso nacional, ficando claro o refluxo do poder da influência do 
catolicismo tradicional sobre a opção religiosa dos indivíduos.   
 
Nessa nova situação, cada vez mais os vários modelos de religiosidade - incluindo 
aqui a ex-monopolista Igreja Católica - devem oferecer-se à população da mesma 
maneira como outras mercadorias fazem, numa conjuntura onde a tradição e o 
costume gradualmente perdem peso na determinação da escolha religiosa da 
população, observando-se o fato de que cada vez mais o próprio status da experiência 
religiosa convive com a possibilidade, pelo menos aparentemente crescentemente 
plausível, da não-religiosidade.   
 
A formação do que chamamos aqui de mercado religioso relaciona-se, portanto, com 
uma modificação relativa ao âmbito interno da esfera da religião - a saber, a 
emergência de opções de religiosidade diferenciadas que competem pela preferência 
dos fiéis  -, mas também em referência a um conjunto de elementos que caracterizam 
a sociedade inclusiva, dentro do qual se destacaria a  hegemonização da lógica 
mercadológica e, associada a esta, da cultura de consumo. 
 
É nosso objetivo, neste capítulo, discutir de que maneira essa nova situação, aqui 
caracterizada como de mercado religioso, influencia na dinâmica das transformações 
dos discursos e práticas religiosas em geral, mas especificamente em referência à 
Igreja Católica.  Assim, realizamos entrevistas estruturadas com 52 líderes de diversas 
igrejas e movimentos religiosos do estado da Paraíba, com o intuito de saber de que 
maneira eles vêem - constróem - e significam alguns aspectos ligados à estruturação 
do campo religioso nacional nos termos mencionados, focalizando mais 
especificamente os discursos de padres de várias paróquias de municípios do estado 
da Paraíba. 
 
Na análise dos  discursos    dos   líderes    religiosos entrevistados, fazemos uma 
hermenêutica da visão que eles têm desse momento do campo religioso, ao mesmo 
tempo que apresentamos elementos de suas falas que podem dar suporte à 
interpretação que fizemos e apresentamos no decorrer do nosso trabalho até o 
momento. 
                            
O plano dessa parte que culmina  na análise das entrevistas realizadas é o seguinte: em 
primeiro lugar,  reapresentamos as hipóteses que nos guiaram na pesquisa de campo, 
juntamente com alguns esclarecimentos relativos ao desenrolar do processo de coleta 
de dados. Em seguida, fazemos uma caracterização geral do mercado religioso na 
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Paraíba, e, finalmente, apresentamos alguns aspectos da maneira pela qual as 
mudanças na conjuntura do mercado religioso e suas influências sobre a atividade da 
Igreja, principalmente no que concerne aos níveis de competição, são representadas 
nas entrevistas com os padres. 
 
3 . 1 . AS PRINCIPAIS HIPÓTESES DO TRABALHO - UMA 

REAPRESENTAÇÃO 
 
A nossa primeira hipótese de trabalho é a de que existe uma associação entre  o 
aumento da competição entre organizações religiosas e o aumento da racionalização da 
atividade das instituições religiosas.  Essa relação aparece, por exemplo, nas 
observações de Berger, no seu O Dossel Sagrado (1985), a respeito da dinâmica do 
mercado religioso norte-americano, no qual aumentam  gradualmente os investimentos 
em pesquisas de mercado e em assessorias de marketing com o objetivo de maximizar 
a competitividade das diversas instituições religiosas; e na análise de inspiração 
weberiana feita por Bourdieu (1971), a respeito da constituição de um campo religioso 
autônomo, que implica na burocratização da atividade de produção de bens simbólicos 
em geral e especificamente da ação daqueles que se constituem como especialistas nos 
bens de salvação. 
 
No nosso trabalho, a partir do exame mais acurado da dinâmica das transformações 
dos discursos e práticas religiosos da Igreja Católica, focalizamos também as 
diferenças existentes entre alguns  dos principais grupos de organizações religiosas 
nacionais, em termos de tipos e ritmos das lógicas racionalizadoras que emergem em 
referência ao enfrentamento da crescente competição e ao macro-ambiente, marcado 
pela generalização da cultura de consumo, que impõe  determinados processos e 
condições para a própria disponibilização dos modelos religiosos no mercado. 
 
Uma segunda  expectativa, ligada à adoção da interpretação da esfera da religião em 
termos de mercado religioso, é a de que o aumento da oferta de modelos de 
religiosidade, associado com a intensificação da competição entre as diversas 
instituições religiosas, provoque o aumento da participação religiosa,  do consumo de 
religião.  Essa é uma das hipóteses - chaves de Finke e Stark (1988) e Iannaccone 
(1991), autores do Paradigma do Mercado Religioso, ou do Novo Paradigma.  
Segundo os mesmos, a mobilização religiosa dentro de um dado mercado religioso 
dependeria diretamente do nível de abertura e de desregulação do mercado, ou seja, do 
número de firmas em operação nele.  Nessa perspectiva, as variações no âmbito da 
oferta seriam muito mais determinantes dos níveis de participação religiosa  do que as 
flutuações referentes à demanda religiosa dos indivíduos. 
 
No nosso trabalho, a partir da adoção do município como unidades de análise, fazemos 
uma tentativa de avaliar se a presença numérica de mais opções de culto se relaciona 
com uma maior participação religiosa em termos de freqüência às atividades religiosas 
de algumas das mais importantes igrejas que concorrem no mercado,  sempre em 
referência aos dados demográficos locais. 
 
Ainda outra hipótese do nosso trabalho está ligada à análise feita por Peter Berger 
(1963;1967;1993) do mercado religioso norte-americano, na qual, a partir do 
pressuposto mercadológico segundo o qual a concorrência pelos mesmos segmentos de 
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consumidores  tem como resultado a padronização dos produtos150, ele detecta - e 
prevê como uma constante para outras situações semelhantes - uma tendência à 
assemelhação dos diversos modelos de religiosidade concorrendo num mercado aberto.  
Isso significa que  uma das estratégias possíveis de ser encontradas numa conjuntura 
de mercado religioso desregulado é a de imitação das caraterísticas fundamentais dos 
seus protagonistas.  É claro que, juntamente com essa possibilidade de assimilação de 
elementos dos modelos religiosos bem sucedidos no mercado pelos que nele 
concorrem, devemos também considerar o papel da diferenciação marginal e mesmo 
da inovação como caminhos possíveis de sobrevivência e expansão das instituições 
religiosas em competição. 
 
Nos capítulos anteriores já mostramos como a tendência à padronização dos modelos 
de religiosidade tem se verificado no âmbito do mercado religioso nacional.  Nesta 
seção, na análise que fazemos das entrevistas com os líderes religiosos, salientamos 
algumas informações a respeito dessa prática de assimilação e assemelhação, bem 
como as estratégias de diferenciação adotadas, tudo sempre em relação à conjuntura de 
intensificação da concorrência pela preferência dos fiéis no mercado religioso no 
Brasil e na região. 
 
Uma última hipótese que colocamos em discussão no exame das entrevistas com os 
líderes religiosos na Paraíba é aquela segundo a qual grande parte das mudanças 
ocorridas recentemente nos discursos e práticas das organizações religiosas no 
mercado apontam para uma crescente valorização da demanda dos consumidores151.  
Para nós, uma conjuntura de intensificação dos níveis de concorrência entre 
organizações religiosas pela preferência dos fiéis deverá se traduzir no aumento no 
poder de determinação da demanda sobre a dinâmica dos modelos de religiosidade, 
produzindo uma abertura maior da esfera da religião à influência das tendências 
hegemônicas na sociedade inclusiva, e uma dedicação cada vez maior das instituições 
religiosas à satisfação dos fiéis já conquistados e dos que são potencialmente 
atingíveis. 
 
Essa tendência a uma maior sintonia da esfera da religião com os elementos que 
informam a mentalidade dominante, com as tendências sociais mais gerais, ou ainda 
com os aspectos culturais determinantes do ambiente macro-social,  somente pode ser 
entendida numa conjuntura na qual diminui a importância da religiosidade em geral na 
sociedade - processo de  secularização do mundo -, que implica na inversão da situação 

                                                           
150 No Brasil há muitos autores que, principalmente a partir da comparação entre pentecostais 
evangélicos e carismáticos católicos, observam essa prática  das diversas religiões de copiar os 
elementos  umas das outras, revelando uma tendência à homogeneização dos modelos de religiosidade 
cristãos.  Dentre esses, citamos GUERRA, 1993; MARIZ, C.L. e MACHADO, M. das D.C.,1994; 
MACHADO, M.D.C., 1996; PRANDI,R., 1998; MAUÉS, R.H., 1998. 
151 Essa hipótese se fundamenta na idéia weberiana de relação entre necessidades ligadas aos diversos 
estratos sociais e a moldagem dos modelos de religiosidade,  que aparece, por exemplo no seu A  
psicologia social das religiões mundiais, onde ele relaciona a camada de funcionários políticos e a 
produção da tendência à ritualização e a ênfase no caráter institucional da religião; a camada dos 
guerreiros cavalheirescos e o distanciamento do misticismo e ainda os camponeses com a sobrevivência 
dos aspectos mágicos (Weber, 1963:324-327).  Ainda segundo o mesmo autor: A natureza dos valores 
sagrados foi fortemente influenciada  pela natureza da situação de interesse externo e o correspondente 
modo de vida das camadas dominantes e, assim, pela própria estratificação social. (Ibidem, pag. 330).  
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anterior, na qual o poder e a importância da religião lhe possibilitava o direito de dar as 
cartas, determinando as outras partes do sistema social. 
 
Essa inversão de posições, que observamos na maioria das sociedades industriais e 
pós-industriais secularizadas, associada com o aumento da competição entre 
organizações religiosas no mercado, coloca de imediato em destaque a demanda 
religiosa dos indivíduos, que, muitas vezes silenciosamente, outras vezes mais 
abertamente, vai impondo o ritmo de modificações em suas práticas e discursos que 
atravessam as diversas mensagens religiosas, sempre com o objetivo de adaptação para 
a sobrevivência. 
 
Essa idéia do aumento da importância da demanda religiosa dos indivíduos em 
situações de competição aberta também modifica de certa maneira a 'hipótese da 
oferta', dos autores do Novo Paradigma, segundo a qual os níveis de flutuação da 
mobilização religiosa seria uma função das variações no número de opções de 
religiosidade disponíveis no mercado,  na medida em que ao aspecto numérico da 
hipótese é adicionado um de natureza qualitativa.  Ao nosso ver,  os níveis de 
mobilização religiosa não seriam somente função da quantidade de organizações 
religiosas disponibilizando modelos/produtos religiosos no mercado, mas seriam 
também determinados  pelo grau em que as mesmas satisfazem as necessidades e 
imperativos das demandas dos consumidores. 
 
Essas quatro hipóteses acima apresentadas serão discutidas ao longo das seções 
seguintes, em referência principalmente ao conjunto de entrevistas realizadas com 
padres e pastores evangélicos e às observações efetuadas em celebrações religiosas 
várias.  A seguir, focalizamos alguns aspectos do universo pesquisado e do processo de  
coleta de dados da nossa pesquisa. 
 
 
3 . 2 . A PESQUISA DE CAMPO E A ANÁLISE DOS DADOS  
 
Nesta seção, fornecemos um  quadro geral do mercado religioso local,  no âmbito do 
qual será feita a análise dos dados do campo, a partir de dados obtidos através de cinco 
estratégias principais: uma pesquisa no Diário Oficial do Estado; telefonemas e 
contatos pessoais com  dirigentes de igrejas existentes na Paraíba; as entrevistas dadas 
por líderes religiosos de diversas organizações religiosas; a contagem de fiéis 
participando de celebrações religiosas semanais, realizada no mês de março de 1999, 
por um grupo de informantes, em 16 cidades do estado; e uma pesquisa nos dados 
censitários do IBGE  e em outras fontes secundárias relativos à religião e população no 
Estado. 

3 . 2 . 1 . O universo da pesquisa: aspectos gerais do mercado 
religioso na Paraíba  

 
O mercado religioso do Estado pode ser dividido basicamente em três setores: o 
primeiro deles, representado pela Igreja Católica; o segundo, pelos evangélicos; e o 
terceiro, pelas organizações de orientação mediúnica.   
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3 . 2 . 1 . 1 . A Igreja Católica 
 
O bloco dos católicos, que existe desde os tempos iniciais da colonização portuguesa 
na região, obedece atualmente a uma divisão em  cinco partes, a saber, as dioceses de 
Campina Grande, de Patos, de Cajazeiras, de Guarabira e a Arquidiocese, com sede em 
João Pessoa, compreendendo, cada uma dessas unidades, áreas geográficas definidas.  
Alguns dos principais dados referentes à Igreja Católica no Estado são os seguintes: 
TABELA 3 

                                    IGREJA CATÓLICA NA PARAÍBA 

PARÓQUIAS PADRES CIRCUNSCRIÇÃO
Total hab/par. Total Hab/pe 

Arquidiocese 33 36.024 73 16.284 
Cajazeiras 38 13.786 28 18.710 
Campina Grande 31 26.778 39 21.285 
Patos 23 14.678 20 16.880 
Guarabira 13 24.631 18 17.789 
Totais 138  178  

Fonte: Anuário estatístico da Igreja Católica, 1997 (CERIS) 

Como em outros estados da federação, encontra-se na Paraíba um deficit de padres em 
relação às paróquias e suas várias atividades.  Embora o número dessas unidades 
juridicionais da Igreja seja menor do que o número de padres atualmente trabalhando 
no estado, a dificuldade se verifica pelo fato de que cada paróquia implica  num certo 
número de comunidades e capelas que devem ser assistidas pelos párocos 
responsáveis152.   
 
Como em outras partes do país, a colocação em prática da proposta de construir uma 
"nova Igreja", - na qual o comportamento denominado de  "nominalismo" ou de 
"catolicismo de fachada"153 é substituído pelo modelo de  catolicismo de compromisso 
-, faz aumentar, de maneira cada vez  mais significativa, a importância do papel dos 
leigos na execução de serviços vários que a própria estrutura de competição no 
mercado religioso estimula.  Como veremos posteriormente, o aumento dos níveis de 
competição no âmbito do mercado religioso dá origem a uma especialização de 
serviços que exige um contingente cada vez maior de recursos humanos treinados e 
comprometidos com as atividades das organizações religiosas. 
 
Todavia, mesmo nesse contexto em que uma parte significativa das atividades ligadas 
ao dia-a-dia das paróquias é realizada sob a liderança dos leigos, os traços da cultura 
regional, onde predomina a marca do catolicismo popular, encontramos, nos fiéis a 
tendência a valorizar a presença do padre como um importante elemento motivacional 
para a participação nas celebrações eclesiásticas.  Em várias comunidades vimos como 
diminui a freqüência dos fiéis em celebrações  sem a presença do padre. 
Em termos de mercado, essa impossibilidade de uma assistência mais efetiva aos fiéis 
por parte dos padres representa uma fragilidade da Igreja na competição com  
concorrentes como a IURD (que mantém, em muitos lugares,  as portas abertas quase 

                                                           
152 Por exemplo, em Campina Grande a situação, que não é diferente  daquelas de outras dioceses, é a 
seguinte: número de paróquias - 10; número de capelas - 106.  
153 Conforme Azevedo (1954:68). 

[L. G.1] Comentário: Não se 
esqueça de tirar a tabela 
anterior!!!! 
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24h por dia e que se preocupa com uma estratégia de contínua expansão do 
oferecimento de pontos de disponibilização de serviços religiosos) e como a 
Assembléia de Deus, famosa pela presença marcante mesmo em localidades 
consideradas de difícil acesso, como bairros pobres e afastados dos grandes centros e 
pequenos municípios distantes de  pólos metropolitanos - às vezes comparada à semi-
onipresença das placas indicando os pontos de venda da Coca-Cola. 
 
Mesmo nos lugares onde existe uma capela católica, a deficiência em termos de 
contingente de padres dificulta o oferecimento mais freqüente de missas às populações 
de fiéis154.  É claro que o novo estilo de religiosidade católica, proposto com mais 
ênfase a partir de meados da década de 80, caracterizado por uma prática mais 
comprometida e menos nominalista de catolicismo, tem  produzido algumas 
modificações organizacionais importantes nessa área do oferecimento de serviços e de 
disponibilização dos produtos aos consumidores de religião, que serão também 
focalizados posteriormente neste capítulo. 
No que se refere às estatísticas, o desempenho da Igreja Católica na Paraíba apresenta 
um padrão semelhante ao observado em nível nacional, no que diz respeito a uma 
progressivo decréscimo das porcentagens da população declarando-se católica, embora 
o ritmo seja em grau um pouco menor .  Vejamos os números: 
 
TABELA 4 

PORCENTAGENS DE CATÓLICOS NO BRASIL E NA PARAÍBA: 

 1940 1950 50-40 1960 60-50  1970 70-60 1980 80-70 1991 91-80 40-90 

BRASIL 95.0 93.4 -1.6 93.0 -0.4 91.7 -1.3 89.0 -2.3 83.3 -5.7 -11.7 
PARAÍBA 99.9 98.4 -1.5 98.3 -0.1 97.4 -0.9 96.2 -1.2 92.6 -3.6  -7.3 
Fonte: Censos do IBGE. 

                                                           
154 Para se ter uma idéia dos problemas relativos à freqüência com a qual os serviços religiosos são 
oferecidos pela Igreja, em termos de disponibilização do produto no mercado, transcrevemos aqui, 
como exemplo do que acontece na maioria das paróquias, parte da programação da Paróquia de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, da Diocese de Campina Grande, que cobre uma área de cerca de 35 
comunidades:  
 
MATRIZ DE BODOCONGÓ 

Todo Domingo, às 7h e 19h:30m 
Toda Terça-Feira às 17h:30m; 18h e 19h. 
Toda Quarta-Feira, às 17h. 
Toda primeira Sexta-feira, às 17h:30m.  

COMUNIDADES VINCULADAS  
Bom Pastor 2º Sábado do mês 
São Pedro No 1º e 3º Domingos, às 19h:30m 
Ramada I No 2º e 4º Domingos do mês, às 19h:30m 
Ramada II No 1º e 3º Domingos do mês, às 8h  
Capela do Espírito Santo - FAP Na 1ª Quarta-feira do mês, às 19h:30m. 
Novo Bodoncongó Na 1ª Quarta-feira do mês, às 19h:30m. 
Vila dos Teimosos No 2º Domingo do mês, às 19h:30m. 
 
Esse problema de falta de assistência dos padres tem influenciado muitos dos momentos da história da 
Igreja.  Christian Smith (1991:106), inclusive, já o cita como uma das circunstâncias de surgimento das 
CEBs, citando o testemunho de uma mulher, na Barra do Piaí, que procurou o Bispo para se queixar: 
"No natal, diz ela, as três igrejas protestantes estavam iluminadas e cheias, nós podíamos ouvir os seus 
hinos.  Mas nossa igreja católica estava escura e fechada.  Por que não nos enviam padres?" Segundo o 
autor, foi daí que o Bispo decidiu formar "catequistas populares". 
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As taxas de decréscimo observadas nas décadas de 70 e 80 correspondem a um período 
no qual muitas organizações religiosas de cunho pentecostal surgem, como, por 
exemplo, a IURD e a Renascer em Cristo Jesus.  Essa tendência apareceu também 
numa pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha, em 1994, - cujos resultados foram 
analisados por Reginaldo Prandi e Antônio Flávio Pierucci numa comunicação à 
ANPOCS, no 18º Encontro Anual, em novembro do mesmo ano -, que encontrou uma 
porcentagem de 75% de católicos no conjunto da população adulta brasileira.  Como 
mostraremos posteriormente, a década de 90 vai ser marcada por uma série de medidas 
tomadas pela Igreja no sentido de competir melhor no mercado, correspondendo a um 
momento de sua reorganização, objetivando reagir ao fenômeno da perda dos fiéis.  
Nesse período se destacam a consolidação do Movimento Carismático, o incremento  
do investimento da Igreja nas telecomunicações e a consolidação de um novo estilo 
denominado de Nova Evangelização.  
 
3 . 2 .1 . 2 . Os evangélicos 
 
No setor dos evangélicos, a variedade de organizações é imensa, sendo comum a 
divisão do campo evangélico em "históricos" e "pentecostais", como acontece em 
relação ao restante do país.  No estado da Paraíba, as principais igrejas representantes 
do primeiro grupo são:  Igreja Batista (da Convenção Batista Brasileira); Igreja 
Presbiteriana do Brasil; Igreja Adventista do Sétimo Dia e Igreja Evangélica 
Congregacional.  A implantação dos históricos na Paraíba começa ainda no século 
passado com a chegada dos presbiterianos, em 1887.   
 
As principais denominações pentecostais no Estado são: Igreja Assembléia de Deus; 
Congregação Cristã no Brasil; Igreja Deus é Amor; Igreja Brasil Para Cristo; Igrejas do 
Verbo da Vida; Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja Universal do Reino de 
Deus.  
 
A implantação do pentecostalismo na Paraíba segue, em linhas gerais, a trajetória 
ocorrida no resto do Brasil, conforme apresentada por Freston (1994).  Este autor 
segue Martin (1990) em sua análise do desenvolvimento do protestantismo anglo-
saxão a partir de três conjuntos de mudanças - a saber, o puritanismo, o metodismo e o 
pentecostalismo - , apresentando três momentos, ou três "ondas" da história dos 
pentecostais no país.   
 
Seriam consideradas pentecostais tradicionais, constituindo o pentecostalismo da 
primeira onda, que coincide com o momento de origem e expansão mundial do 
pentecostalismo e se caracterizariam pela ênfase na glossolalia,   a Congregação Cristã 
do Brasil, que chega ao país em 1910 e a Assembléia de Deus, que iniciou seus 
trabalhos no país em 1911.  Na Paraíba, os primeiros movimentos pentecostais datam 
de 1918155, com a chegada da Assembléia de Deus.  
 
A segunda onda teria como marco inicial a Cruzada Nacional de Evangelização, na 
década de 50, com o surgimento no país da Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), 
da Brasil para Cristo (1955),  da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã (1956) e da Igreja 

                                                           
155 Conforme História das Assembléias de Deus na Paraíba, s/autor, Casa Publicadora das 
Assembléias de Deus, Rio de Janeiro, CPAD, 1982. 



  

 

                                                                                                                                                                 148 
 

Deus é Amor (1962), sendo central na mensagem destas a ênfase no dom de cura, 
repetindo quase na totalidade o modelo original, exceto em sua origem nacional.   
 
Ainda de acordo com a tipologia de Freston (1994),  os pentecostais da terceira onda, 
ou os neopentecostais,  se caracterizariam pela centralidade do exorcismo e da 
"libertação das forças malignas".  Seriam exemplos desse momento as seguintes 
igrejas, com os respectivos anos de surgimento: Igreja da Nova Vida (1960); Igreja 
Pentecostal Deus é Amor (1962); Igreja Casa da Bênção (1964); Igreja Universal do  
Reino de Deus (1977); Igreja Internacional da Graça de Deus (1980) e Renascer em 
Cristo (1986)156.    
 
Ainda no campo das igrejas de inspiração evangélica, encontramos muitas outras 
menos estabelecidas, como a Pentecostal Para Todo o Mundo, a Pentecostal do Poder 
Bíblico, A Batista Primitiva, A Batista Nacional, a Batista Adventista, A Igreja 
Nacional de Jesus Cristo e outras. 
 
Em termos numéricos, no campo dos históricos sobressaem os Batistas e 
Congregacionais, respectivamente com 68  e 34 templos no estado.  Já entre os 
pentecostais, o padrão  nacional se repete na Paraíba: a Assembléia de Deus é a maior 
igreja, tanto em número de templos como em número de fiéis.  A Igreja Universal do 
Reino de Deus ocupa o segundo lugar entre as organizações religiosas de cunho 
pentecostalista, centrando sua atuação nos maiores centros urbanos e com uma 
estratégia empresarial muito mais especializada do que aquelas existentes nos outros 
grupos pentecostais.    
 
Vejamos  a seguir uma lista das principais organizações religiosas operando na 
Paraíba, com os respectivos números indicando a quantidade de pontos de 
oferecimento de seus serviços: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Conforme Oro (1996). 
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TABELA 5 
AS PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS NA PARAÍBA  

(em número de templos/locais de cultos) 

ORGANIZAÇÃO/REGIÃO TEMPLOS 

Católica 169157 
Batistas 68158 
Presbiteriana 54 
Congregacional 32 
Adventista 28159 
Presbiteriana Independente 04 
Episcopal 04 
Metodista 03 
Assembléia de Deus 231/200160 
Congregação Cristã do Brasil                      30 
I. do Evangelho Quadrangular 09 
Deus é Amor 70 
Brasil para Cristo 08 
Nazareno 11 
IURD 70/10161 
Internac. da Graça de Deus  05 
Renascer em Cristo 02 
Verbo da Vida 03 
Betel Brasileiro 87 
Pent. Missionária p/ Cristo 08 
Espíritas 82 
Mórmons 43 
Afro-Brasileiras162  

 
Ainda em relação à presença de organizações religiosas no estado, algumas 
considerações podem ser feitas: 
1 . Existe uma concentração das organizações religiosas nos centros urbanos.  Somente 
a Igreja Católica e a Assembléia de Deus têm uma penetração mais significativa na 
zona rural; 
2 . As organizações que têm mais pontos de distribuição são a Igreja Católica e a 
Assembléia de Deus.  Ambas têm mais lugares de disponibilização do produto 
religioso do que as categorias "paróquia" e "templo" indicam.  No âmbito da Igreja 
Católica, por exemplo, cada paróquia implica numa série de capelas, localizadas nas 
comunidades sob sua responsabilidade.  Na Assembléia de Deus, cada templo implica 
numa série de pontos de pregação, instalados, às vezes nas residências dos fiéis.  

                                                           
157 O número de capelas é bem maior. 
158 Há o registro de 49 congregações que, ainda não tendo condições de auto-sustento, recebem a 
assistência das igrejas - mães. 
159 Há o registro de 28 grupos, que estão em processo de auto-estruturação para se transformar em 
Igrejas. 
160 O primeiro número refere-se às Igrejas, com pastor próprio e o segundo número às congregações. 
161 O primeiro número refere-se às Igrejas e o segundo aos grupos classificados como "trabalhos 
especiais", que estão em processo de organização para se tornarem em Igrejas. 
162 Não foi possível ter a informação sobre número de terreiros na Paraíba, devido, inclusive, às 
características próprias a essas organizações.  No entanto, encontramos um total de 10 Federações de 
cultos afro-brasileiros no estado. 
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3 . 3 .  Aspectos relativos aos níveis de competição 
 
Em termos de níveis de competição, a partir da análise dos dados do censo de 1991 do 
IBGE, encontramos que  em 54 municípios paraibanos existiam até 2 organizações 
religiosas (32.9 % do total), em 113 de 3 a 5 (68.9 % do total) e somente em 6 (3.6 % 
do  total) mais de  5.  Há uma relação entre o tamanho da população dos municípios e 
o número de organizações religiosas neles atuando. No primeiro grupo, a população 
média está em torno de 5000 habitantes;  no segundo, a média sobe para 18000.  Já no 
terceiro grupo estão incluídos os municípios de mais altas taxas populacionais do 
estado como Campina Grande e João Pessoa. 
 
3 . 3 . 1 . ASPECTOS RELATIVOS AOS NÍVEIS  DE CRESCIMENTO DAS 

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

 

3 . 3 . 1 . 1 . Os dados referentes ao registro oficial de organizações 
 
Uma das estratégias para avaliar os ritmos de crescimento de alguns dos principais 
grupos de organizações religiosas no estado foi a realização de uma pesquisa dos 
registros oficiais de novas igrejas ou de outros tipos de instituições religiosas no Diário 
Oficial do Estado, que cobriu o período de 1992 a 1997.  A leitura da seção em que são 
publicados registros de estatutos novos ou modificações em outros já existentes  
durante os seis anos mencionados deram origem aos dados que apresentamos a seguir: 
TABELA 6 

REGISTRO   OFICIAL DE  INSTITUIÇÕES  RELIGIOSAS  NA PARAÍBA: 1992 - 1997 
     ↓Instituição/Ano→ 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total % 

CATÓLICOS  1    2 03 4.5 
PROT. HIST. 1 2 5 2 3 3 16 24.2 
PROT. PENT. 4 2 14 6 3 2 31 47.0 
ESPÍRITAS 2 3 5 1  1 12 18.1 

AFRO-BRASIL. 1  1   1 03 4.5 
ESOTÉRICOS      1 01 1,5 

TOTAL 08 08 25 09 06 10 66  
Fonte: Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

 
Mesmo reconhecendo que a prática de registrar estatutos ou outros documentos 
oficialmente é encarada diferencialmente pelas diversas organizações religiosas no 
mercado, o que nos obriga a relativizar os dados acima apresentados, algumas 
observações podem ser feitas a respeito da tabela 6.  Se dividirmos o período analisado 
em biênios, chegaremos ao seguinte quadro de registros de instituições religiosas: 
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TABELA 7 
REGISTROS DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA POR BIÊNIOS 

Instituições  /  Biênios 1992-1993 1994-1995 1996-1997 Totais % 
Católicas 01 - 02 03 4.5 
Protestantes históricas 03 07 06 16 24.2 
Protestantes pentecostais 06 20 05 31 47.0 
Espíritas 05 06 01 12 18.2 
Afro-Brasileiras 01 01 01 03 4.5 
Esotéricas - - 01 01 1.6 
                                          Total 16 34 16 66 100.0% 
Fonte: Diário Oficial do Estado da Paraíba 

 
Nesta tabela, observamos, em primeiro lugar, o registro de apenas 03 instituições  
católicas em todo o período analisado. Uma pesquisa realizada na região metropolitana 
do Rio de Janeiro, pelo ISER, no triênio de 1990 a 1992, informa o registro de apenas 
uma nova paróquia católica.  Já em outra  realizada no Rio Grande do Sul, no mesmo 
período por Oro (1996), foram registradas apenas 3 novas paróquias católicas.   
 
Os dados das pesquisas acima citadas têm sido usados para dar suporte à visão de que 
os pentecostais crescem muito mais rápido do que os católicos.  Embora partilhemos 
essa visão, ao nosso ver a estratégia utilizada não é a mais adequada para observar o 
crescimento da Igreja Católica no período indicado, por dois motivos básicos: (1) o 
crescimento de movimentos, de pastorais e de novas capelas para atender às 
comunidades não aparecem nos registros oficiais do Estado;  (2) o crescimento do 
número de paróquias registrado nos anuários publicados pelo CERIS, órgão oficial de 
estatística da Igreja Católica, indica uma discrepância com os dados relativos aos 
registros no Diário Oficial do Estado.  Essas observações podem indicar a 
possibilidade de que o ritmo de crescimento da Igreja depreendido a partir deste tipo 
de informação pode sinalizar para números  distanciados da realidade.  Vejamos o 
dados referentes ao número de paróquias nas dioceses da Paraíba: 
TABELA 8 

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE PARÓQUIAS NA PARAÍBA DE 1993-1997 

DIOCESE 1993 1997 Crescimento 
Arquidiocese 33 43 10 
Guarabira 13 18 05 
Campina Grande 31 32 01 
Patos 23 25 03 
Cajazeiras 38 38 00 
Total 138 156 18 
Fonte: ANUÁRIOS ESTATÍSTICOS DO CERIS/1993-1997. 

Mesmo os dados referentes ao crescimento do número de paróquias podem induzir a 
uma compreensão incompleta do que acontece em relação aos católicos, na medida em 
que cada paróquia é composta de comunidades, capelas, que vão sendo estabelecidas 
em sua jurisdição.   
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Em segundo lugar, constatamos a baixa ocorrência de registros de lugares de culto das 
religiões afro-brasileiras.  Somente excepcionalmente os agentes dessas religiões 
registram seus terreiros no Diário Oficial, preferindo registrar suas casas de culto nas 
federações das religiões afro-brasileiras.  Nessas, constam nos fichários terreiros de 
todo o estado da Paraíba.  Essas federações são instituições ambíguas, na medida em 
que não são estatais, governamentais, não possuindo um poder de legitimação oficial 
das organizações filiadas, mas possuindo personalidade jurídica e exercendo um poder 
regulador junto aos terreiros, fazendo a intermediação dos mesmos com a sociedade 
civil e mesmo com o Estado.  Em 1999, encontramos 10 federações na Paraíba.  Como 
não há obrigatoriedade de registro, os presidentes destas estimam que pelo menos 40% 
dos terreiros não estejam oficialmente registrados. 

 
Quanto aos Espíritas, mesmo tendo sido observada uma média de 4 novos centros  a 
cada biênio nos registros do Diário Oficial, os números das federações espíritas são 
diferentes.  Como no caso das religiões afro-brasileiras, não havendo uma prática de 
obrigatoriedade de registro entre os espíritas, nem junto ao Estado, nem junto à 
federação,  efetivamente o número de  centros pode ser maior do que os registrados 
oficialmente. 
 
Algumas  razões pelas quais tanto os espíritas quanto as afro-brasileiras tendem a não 
realizar registro civil de seus centros e terreiros  podem ser as seguintes: a primeira 
delas, o fato de que  esses modelos de religiosidade baseiam sua legitimidade 
principalmente na eficácia simbólica de suas atividades rituais e não pelo 
reconhecimento em instâncias institucionais; a segunda, a característica própria dos 
centro e terreiros de não estarem enquadrados numa estrutura organizacional 
centralizada - como aquelas às quais se vincula a maioria das igrejas cristãs -, cada um 
deles possuindo autonomia e sendo auto-suficiente, devendo encontrar e conquistar 
intrínsicamente (via eficácia simbólica) e não externamente (mediante documentos 
oficiais) seu reconhecimento social. 
 
No caso específico das casas de cultos afro-brasileiros, outra razão das baixas taxas  de 
registro no Diário Oficial pode ser  uma certa hostilidade existente entre essas e o 
poder público, devido a episódios de denúncia pública e intervenção policial na região.  
Há terreiros que preferem se manter discretos, atuando somente em determinados 
horários e para um grupo restrito de pessoas e não a qualquer momento e  
indistintamente. 
 
Outras razões complementares podem ser: (1) o custo financeiro do registro, gasto 
considerado supérfluo, já que as casas de culto podem funcionar sem "autorização" e 
sem reconhecimento jurídico; (2) o nível baixo de  racionalização e de 
institucionalização dessas propostas de religiosidade, o que pode se relacionar com 
níveis baixos de burocratização, de preocupação com papéis, documentos e outros 
elementos dessa natureza. 
 
Um terceiro aspecto a considerar a partir dos dados do Diário Oficial do Estado acima 
apresentados é a  alta taxa de registros de instituições religiosas evangélicas, que 
dividimos aqui em protestantes históricos e protestantes pentecostais.  Se consideradas 
juntas, as instituições evangélicas históricas e pentecostais  perfazem 71% dos 
registros feitos no período todo considerado.    O predomínio das pentecostais, que, 
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sozinhas, representam 47% do total de registros feitos, quase o dobro da taxa dos 
"históricos", é patente, confirmando a tendência dos dados de pesquisas que usaram a 
mesma estratégia, feitas pelo ISER, (conforme FERNANDES,1991) e por Oro (1996).  
Vejamos uma comparação entre as três pesquisas realizadas sobre o tema: 
 
TABELA 9 

COMPARAÇÃO ENTRE PESQUISAS SOBRE REGISTROS OFICIAIS DE 
ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

 
Pesquisa 

% 
evangélicos 

% 
pentecostais 

% 
históricos 

ISER 63.0 91.27 8.73 
ORO 74.19 61.27 37.73 
GUERRA 71.2 66.0 34.0 

 
Como vemos na tabela acima, nossos dados referentes ao crescimento de organizações 
evangélicas, medido a partir de registros oficiais junto ao Estado, aproximam-se mais 
do padrão observado no Rio Grande do Sul do que daquele referente à Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ).  Em termos das porcentagens dos registros 
referentes aos católicos - mesmo com a inexatidão acima mencionada -, a verificada na 
Paraíba é mais alta em três pontos em relação à da pesquisa de Oro (1996), indicando 
uma presença mais significativa dos católicos no estado do que aquela encontrada no 
Rio Grande do Sul, talvez devido à presença marcante de imigrantes de países 
europeus, a maioria de tradição protestante.   
 
Já em termos dos índices percentuais referentes ao crescimento dos evangélicos, 
quando considerados conjuntamente, há uma ligeira variação aqui na Paraíba para 
menos em relação ao RGS e para mais em relação à RMRJ.  Em termos internos ao 
campo dos evangélicos, o padrão da Paraíba se aproxima daquele observado no RGS, 
onde a hegemonia é dos pentecostais, mas se encontra um índice de históricos bem 
maior do que aquele observado na RMRJ, onde a tradição, mesmo em termos de 
protestantismo, tende a ser menos importante, devido, inclusive, à maneira pela qual a 
população se constitui - com uma taxa de migrantes e forasteiros muito maior do que 
aquela existente tanto na maior parte das cidades do RGS - onde predominam os 
históricos luteranos, de origem estrangeira - quanto da Paraíba - onde prevalecem os 
batistas, os congregacionais e presbiterianos. 
 
Depois dessa apresentação de dados gerais sobre a religião na Paraíba, passamos a 
discutir os procedimentos utilizados para o teste da hipótese da relação entre 
competição e níveis de religiosidade.  
 
3 . 4 . 1 . PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE OS 

NÍVEIS DE COMPETIÇÃO E A PARTICIPAÇÃO RELIGIOSA  
 
Para testar a associação entre quantidade de organizações em competição e níveis de 
participação religiosa, fizemos uma amostra de 16 municípios da Paraíba, sorteados de 
uma lista organizada em termos de quantidades de opções de religiosidade mostradas 
no censo feito pelo IBGE em 1991.  Os sorteados foram os seguintes: 
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TABELA 10 

LISTA DE MUNICÍPIOS COM BAIXO, MÉDIO  E ALTO  NÍVEIS DE COMPETIÇÃO SORTEADOS PARA A PESQUISA 

Municípios↓Quantidade de opções →       1 - 3    4 - 8 Mais de 8 
Camalaú X   
Congo X   
Lagoa X   
Taperoá  X  
São José do Sabogi X   
Belém do Brejo do Cruz X   
Cabaceiras X   
Araçagi  X  
Picuí  X  
Santa Luzia  X  
Monteiro  X  
Boqueirão  X  
Aroeiras  X  
Teixeira  X  
Catolé do Rocha   X 
Campina Grande   X 
 
As quotas de municípios sorteados de cada grupo foram aproximadamente 
proporcionais ao número dos existentes na Paraíba, incluídos nas categorias de baixo, 
médio e alto níveis de competição, respectivamente, 54,112 e 07. 
 
Em cada um desses municípios - com exceção de Campina Grande, pelo fato de sua 
grande extensão impossibilitar o procedimento, entre outros motivos pela quantidade 
de recursos  requeridos para financiar o pagamento do pessoal necessário para a 
realização da contagem dos fiéis -,  foi feito o mapeamento dos templos evangélicos e 
católicos, com os respectivos horários de cultos/missas/celebrações e durante os quatro 
finais de semana do mês de março foi feita a contagem dos fiéis participando das 
celebrações dominicais163.  
 
Para medir a influência do número de organizações religiosas sobre a participação 
religiosa adotamos, portanto,  os seguintes procedimentos: 
 
a) Em termos gerais, somamos os números relativos aos que se declararam religiosos 
nos municípios sorteados para compor os grupos daqueles com baixo, médio e alto 
nível de competição, relacionando a quantidade de modelos de religiosidade neles 
disponibilizados com as porcentagens obtidas em relação às populações.  Os dados 
obtidos a partir do censo de 1991 estão na tabela 11;  
 

                                                           
163 No caso dos Adventistas, cuja reunião principal acontece aos sábados, a contagem não foi  feita no 
Domingo. 
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b) Com o objetivo de precisar melhor a participação religiosa, calculamos as 
freqüências médias semanais aos cultos/missas/reuniões nos municípios sorteados164, e 
a partir delas as porcentagens de participação religiosa em relação às populações 
absolutas em cada uma das cidades pesquisadas e em relação à população urbana..  Os 
resultados estão na tabela 12; 

c) Em relação à Igreja Católica, especificamente,  medimos a freqüência às missas 
durante quatro domingos do mês de março em 16 cidades da Paraíba, comparando a 
média mensal com o número dos católicos declarados no censo do IBGE em cada 
município sorteado. Os dados obtidos estão na tabela 13, a seguir. 

TABELA 11 

PORCENTAGEM DE RELIGIOSOS DECLARADOS X NÍVEL DE COMPETIÇÃO 

Município Porcentagem de religiosos 
declarados 

Nível de competição 

Camalaú 97.0 BNC 
Congo 99,5 BNC 
Lagoa 98.8 BNC 
São José do Sabogi 99.8 BNC 
Taperoá 99.4 MNC 
Belém do Brejo do Cruz 98.9 BNC 
Cabaceiras 99.0 BNC 
Santa Luzia 98.2 BNC 
Araçagi 98.2 MNC 
Picuí 98.0 MNC 
Monteiro 99.0 MNC 
Boqueirão 98.0 MNC 
Pitimbu 95.3 MNC 
Teixeira 99.3 MNC 
Aroeiras 99.7 MNC 
Catolé do Rocha 99.6 ANC 
Campina Grande 96.2 ANC 

Fonte: Censo de 1991 do IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Chegamos às médias de freqüência  através da contagem dos presentes nas celebrações religiosas nas 
cidades que compõem a amostra, com exceção de Campina Grande, o que exigiria muitos recursos, 
durante os quatro finais de semana do mês de março de 1999.  
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TABELA 12 

PORCENTAGENS DE FIÉIS NAS CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS SEMANAIS(em relação à população absoluta 
do município e em relação à população residente na zona urbana) X NÍVEL DE COMPETIÇÃO 

Porcentagem de fiéis nas 
missas/cultos em relação a: 

 
Município 

Pop. Total Pop. urbana 

 
Nível de competição 

Camalaú 4.3 10.0 BNC 
Congo 4.3 9.3 BNC 
Lagoa 6.8 23.3 BNC 
São José do Sabogi 6.9 14.4 BNC 
Santa Luzia 4.5 5.1 BNC 
Belém do Brejo do Cruz 3.4 6.1 BNC 
Cabaceiras 5.1 20.0 BNC 
Araçagi 1.9 6.1 MNC 
Taperoá 5.4 10.0 MNC 
Picuí 3.2 5.8 MNC 
Monteiro 3.8 6.7 MNC 
Teixeira 3.7 7.1 MNC 
Aroeiras 3.3 13.5 MNC 
Catolé do Rocha 8.5 7.4 ANC 
 

TABELA 13 

PORCENTAGEM DE FREQUENTADORES DE MISSAS (em relação à população total de católicos 
declarados no censo e em relação aos residentes na zona urbana) X NÍVEIS DE COMPETIÇÃO 

Porcentagem dos freqüentadores 
de missas em relação à 
população total de católicos  e em 
relação à população urbana 

 
MUNICÍPIO 

Total Urbana 

 
Nível de competição 

Camalaú 3.0 5.4 BNC 
Congo 7.1 5.4 BNC 
Lagoa 5.7 18.8 BNC 
São José do Sabogi 3.0 12.3 BNC 
Santa Luzia 3.5 8.0 BNC 
Belém do Brejo do Cruz 5.2 4.6 BNC 
Cabaceiras 5.2 14.3 BNC 
Araçagi 1.8 3.5 MNC 
Taperoá 3.6 3.7 MNC 
Picuí 1.8 2.2 MNC 
Monteiro 1.5 2.5 MNC 
Teixeira 2.2 2.5 MNC 
Aroeiras 1.6 6.1 MNC 
Catolé do Rocha 2.2 3.1 ANC 
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De acordo com as tabelas 11, 12 e 13, não encontramos uma significativa relação 
direta entre a quantidade de organizações religiosas disponibilizando suas propostas de 
religiosidade e os níveis de participação religiosa.   
 
Em relação à tabela 11, as porcentagens dos que se declararam religiosos não 
apresentam uma associação clara com os níveis de competição.   
 
No que se refere à tabela 12, o aumento do número de organizações oferecendo seus 
serviços e competindo por fiéis também não corresponde aos maiores índices 
encontrados, nem em referência à população total do município, nem quando somente 
referidas à população urbana.   
 
No que concerne à tabela 13, que se relaciona com nosso esforço de analisar mais 
especificamente o comportamento em relação à Igreja Católica, os maiores níveis de 
freqüência às missas, tanto nas porcentagens referentes à população total dos 
municípios, quanto nas referidas à população urbana, foram encontrados em 
municípios com baixo nível de competição.  Nossa intenção aqui era medir a 
influência da competição indiretamente, pensando que ela poderia influenciar a 
atividade da paróquia, que resultaria em maiores participação nas missas. Mais uma 
vez, não observamos a relação esperada. 
 
Nossa interpretação dos dados remete para a discussão de alguns limites do modelo de 
Mercado Religioso.  Entre estes está a dificuldade de definir mais precisamente os 
contornos do âmbito no qual a competição acontece efetivamente, o que pode sugerir-
nos a necessidade de articular o modelo de mercado religioso com as teorias da 
concorrência. 
 
No caso da nossa pesquisa, por exemplo, tentando determinar melhor em que medida 
os serviços religiosos são alternativas genuínas de consumo, fizemos uma distinção 
entre habitantes da zona rural e da zona urbana, pensando na associação existente entre 
urbanismo e participação religiosa165 e que a quantidade de freqüentadores das  
celebrações nas cidades observadas se refeririam mais precisamente aos que moram na 
cidade.  Mesmo assim,  a dificuldade acima mencionada persistiu, já que em alguns 
lugares a realização de feiras de rua nos dias em que acontecem as celebrações atraem 
indivíduos que não residem nas cidades onde a contagem foi feita, o que pode ter sido 
fonte de imprecisão quando da interpretação dos números.   
 
Dificuldades dessa natureza também podem ser encontradas nas cidades maiores, onde 
não sabemos com certeza que pontos de disponibilização dos serviços das 
organizações religiosas realmente competem entre si, já que os moradores de um bairro 
podem circular livremente no espaço urbano e assistir a celebrações em templos de 
outros.  No caso da nossa amostra, mesmo retirando as populações rurais do cálculo 
das porcentagens, a relação entre quantidade de organizações religiosas competindo e a 
participação religiosa não se verificou, o que exige um esforço interpretativo. 
 

                                                           
165 Max Weber (1961) dedica uma seção do seu ensaio "Religion and Social Status"  a uma pesquisa 
histórica que fundamenta a generalização da idéia de que a participação religiosa é principalmente 
urbana. 
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Os motivos desses resultados podem estar ligados ao fato de que o modelo de mercado 
de Finke e Stark sugere a medição da mobilização religiosa em termos da participação 
ou presença do fiel nas atividades das igrejas.  Nestes tempos de alta atividade rádio-
tele-eclesiástica, todo um grupo de fiéis que prefere assistir às celebrações 
confortavelmente, em casa, fica de fora da avaliação166.  Em pesquisas futuras talvez 
possamos corrigir isso com uma pesquisa quantitativa a partir de uma amostra 
residencial, atingindo assim também os fiéis "mais comodistas". 
 
Outro fator a ser considerado na interpretação desses resultados dos dados 
apresentados nas tabelas 11,12 e 13 remete para a necessidade de incluir outras 
variáveis na consideração dos efeitos da competição entre organizações religiosas 
sobre os níveis de participação religiosa167.  No caso em pauta, pensamos que pode ser 
interessante pensar que a competição local atua limitadamente sobre uma organização 
religiosa do tipo da Igreja Católica, com uma política de tomada de decisões 
extremamente centralizada.  Assim, seria necessário encarar a concorrência num nível 
mais geral do que a consideração da paróquia, ou mesmo da cidade, pode permitir.   
Portanto, essa característica de igreja de massas, com hierarquia altamente 
centralizada, cobrindo uma extensa área geográfica, com uma política centralizada de 
tomada decisões estratégicas, são fatores que, certamente, contribuem para  diminuir o 
impacto da competição com outras organizações no nível observado como fator 
impulsionador de maior atividade, e por conseguinte, de mais altos níveis de 
participação religiosa. Assim, para explicar os níveis maiores de participação 
encontrados em lugares onde a competição religiosa é menor, seria necessário 
considerar outras variáveis além do nível de competição. 
 
Embora tenhamos levantado dados que invalidam a hipótese do Paradigma de 
Mercado, segundo a qual maiores níveis de competição corresponderiam a maiores 
níveis de religiosidade, consideramos válida a aplicabilidade dos princípios da 
abordagem mercadológica no estudo da religião em relação a outros aspectos da 
dinâmica dos discursos e práticas religiosas.  Nesse sentido, buscamos, através das 
entrevistas com os padres, entender aspectos das transformações atravessadas pela 
Igreja Católica, possivelmente associados com o aumento da competição entre 
organizações religiosas pela preferência dos fiéis, bem como a influência da lógica 
mais geral das mercadorias sobre a maneira pela qual as propostas de religiosidade são 
disponibilizadas no mercado. 
 
 3 . 4 . 2 . SOBRE A DECISÃO DE FOCALIZAR A IGREJA 

CATÓLICA: 
 
No andamento da coleta de dados alguns fatos nos estimularam a centrar nossa análise 
na Igreja Católica.  Um deles foi a dificuldade em encontrar uma ou mais 
organizações, além da Igreja Católica,  que estivesse(m) presente(s) em todos os 
municípios sorteados, possibilitando assim uma comparação entre aqueles com baixo, 
médio e alto grau de competição; o segundo, as limitações de tempo e de recurso 
financeiro às quais estávamos submetidos.   
 
                                                           
166 A competição no âmbito da mídia exige estudos específicos da recepção dos programas, das formas 
pelas quais as características dos meios utilizados determinam os produtos 
167 Nas "Considerações finais" sugerimos algumas. 
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Sabemos que nossa opção de estudar apenas os católicos imprime em nossa abordagem 
uma série de limites, já que ficam de fora outras opções de religiosidade importantes 
numericamente, como os pentecostais e protestantes históricos, como também outras 
menos visíveis, tais como os espíritas e afro-brasileiros. Todavia, apostamos  na 
validade dessa estratégia porque  acreditamos que  o comportamento desse grupo pode 
indicar satisfatoriamente as principais tendências do mercado religioso como um todo.     
 
3 . 4 . 3 . PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO TESTE DAS 

HIPÓTESES INTERPRETATIVAS  
 
Para a discussão dos aspectos de nossa interpretação sobre a conjuntura do mercado 
religioso regional e nacional, optamos por duas estratégias principais, a saber a 
observação participativa nas celebrações e a realização de entrevistas semi-estruturadas 
com líderes religiosos de igrejas evangélicas e com padres trabalhando no estado.   
 
A participação nas celebrações das várias organizações religiosas, e em vários lugares 
da Paraíba - cidades pequenas, médias e grandes -, possibilitou a observação de  
inúmeros detalhes,  tanto em relação aos fiéis,  como no que concerne aos aspectos 
ligados ao modus operandi de cada organização religiosa, tais como a forma como 
recebem os visitantes, os tipos de estratificação das atividades, o estilo de organização 
das reuniões, dentre outras coisas.  Pudemos observar também a atuação dos seus 
representantes mais diretos, os padres e pastores - o tipo de linguagem utilizada, o 
estilo de liderança adotado, o temários dos sermões, dentre outros detalhes -, e também  
a prática dos outros "funcionários menores", como por exemplo os responsáveis pela 
música - regentes, ministros de música, dirigentes, e outros -, um aspecto que exerce 
papel fundamental em todas os modelos observados, e que sofre, como as outras áreas, 
as pressões em termos da dinâmica das transformações ligadas à organização da esfera 
religiosa em termos de mercado religioso.      
  
Na seleção dos sujeitos  para as entrevistas e na decisão a respeito do número de 
líderes religiosos a serem entrevistados, seguimos, de certa maneira, o sorteio dos 
municípios acima apresentado, numa tentativa, inclusive, de relacionar as visões 
contidas nas falas registradas com os níveis de competição nos contextos de atuação 
dos entrevistados.    Assim, fomos a cada um dos municípios e, na medida do possível, 
já que nem sempre os líderes religiosos aceitavam participar da pesquisa, tentamos 
entrevistar representantes de todas as organizações religiosas existentes em cada 
cidade168.  No caso de haver mais de um padre ou mais de um pastor de uma mesma 

                                                           
168 Em termos de acessibilidade tivemos problemas sérios com pastores da IURD e da Assembléia de 
Deus, o que pode ser entendido em referência ao fato de que tem havido na imprensa muitos casos de 
matérias que tematizam o aspecto financeiro dessas organizações religiosas.  Os cientistas sociais, com 
sua atividade de escavação e desvendamento podem significar a possibilidade de clareamento de alguns 
detalhes sobre os quais os líderes das igrejas preferem manter segredo, para proteger, inclusive, a 
eficácia de funcionamento dos sistemas de arrecadação e de administração dos recursos.  É claro que a 
discussão de assuntos ligados à vida financeira e material em geral de outras organizações religiosas - e 
em outros setores da vida social - sempre gera precauções e tendem a ser subvisibilizados.  É famosa a 
questão relativa às propriedades da Igreja Católica, por exemplo.  As diferenças talvez residam no fato 
de que, essas organizações apresentam  geralmente um caráter muito personalista e possuem poucos 
mecanismos  de controle dessa área pelo conjunto de fiéis.     Os de outras denominações evangélicas 
em sua maioria aceitaram participar da pesquisa sem problemas e os padres foram também sempre 
muito acessíveis. 
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igreja, escolhemos apenas 1 representante de cada modelo de religiosidade.  Também 
tentamos construir uma amostra referida à proporção de organizações operando no 
mercado religioso.  Assim, temos mais representadas a Igreja Católica e a Assembléia 
de Deus, como pode ser visto nas tabelas, 14 e 15, que se seguem. 
 
Em relação à tabela 14, destacamos o fato de que  em todos os municípios sorteados 
foi encontrada a presença da Igreja Católica169.  A referência do templo católico na 
praça principal, nas cidades pequenas, e da matriz ou catedral nas de maior porte é um 
sinal da hegemonia exercida há longo tempo pela Igreja na esfera da religião no nosso 
país, posição que marca a forma pela qual a instituição reage em tempos de 
acirramento da competição com outros modelos de religiosidade. 
 
TABELA 14 

LISTA DE LUGARES DE TRABALHO DOS PADRES ENTREVISTADOS, COM A RESPECTIVA 
IDADE E TEMPO DE MINISTÉRIO 

 
LOCAL 

 
IDADE 

ANOS DE MINISTÉRIO NÍVEL DE 
COMPETIÇÃO 

CAMALAÚ 45 12 BNC 
CONGO 38 05 BNC 
LAGOA 39 02 BNC 
TAPEROÁ 33 05 BNC 
SÃO JOSÉ DO SABOGI 170  BNC 
BELÉM DO BREJO DO CRUZ 171  MNC 
CABACEIRAS 40 10 MNC 
CATOLÉ DO ROCHA 54 26 MNC 
ARAÇAGI 60 30 MNC 
PICUÍ 39 03 MNC 
SANTA LUZIA 44 09 MNC 
MONTEIRO 33 04 MNC 
BOQUEIRÃO 66 28 MNC 
PITIMBU 45 17 MNC 
AROEIRAS 36 03 MNC 
TEIXEIRA 35 09 MNC 
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO * 45 11   
FAGUNDES * 38 04   

67 29 ANC 

57 27 ANC 

50 18 ANC 

36 08 ANC 

38 02 ANC 

61 38 ANC 

53 08 ANC 

 
CAMPINA GRANDE 

38 01 ANC 
Nas cidades assinaladas com *, não realizamos contagem de fiéis nem de organizações religiosas. 

                                                           
169 Em relação ainda à tabela 14 destacamos a faixa etária dos padres.  Mais de 50% tem 40 anos ou 
mais e, como veremos posteriormente, a média de idade com a qual os pastores evangélicos começam a 
vida religiosa, principalmente os das igrejas pentecostais, tende a ser mais baixa.  Um dos motivos disso 
é a diferença entre o período de formação para o ministério nos dois grupos. Enquanto na Igreja 
Católica os candidatos à vida religiosa passam por períodos longos de formação, frequentemente de 4 a 
5 anos, em alguns grupos evangélicos o treinamento para o pastorado é, às vezes, de apenas alguns 
meses.  Acontece também entre os pentecostais o mecanismo da "unção", de acordo com o qual a 
vocação e o início da atividade de liderança da igreja não implica em nenhuma formação intelectual 
específica.   Essa diferença de valorização do preparo intelectual dos obreiros também pode influir  
sobre a moldagem das práticas e discursos das diversas organizações religiosas. 
170 No momento da pesquisa,  esta paróquia estava sendo assistida pelo padre da paróquia de  Santa 
Luzia. 
171  No momento da pesquisa esta paróquia estava sendo assistida pelo padre da paróquia de Catolé do 
Rocha. 



  

 

                                                                                                                                                                 161 
 

 
Vejamos agora os dados referentes aos demais líderes religiosos selecionados para a 
entrevista: 
TABELA 15 

LISTA DE PASTORES ENTREVISTADOS, COM ESPECIFICAÇÃO DA DENOMINAÇÃO, LUGAR 
DE TRABALHO E TEMPO DE MINISTÉRIO 

 
Denominação 

 
Lugar 

 
Idade 

Anos de 
ministério

Nível de 
competição 

Batista Taperoá 33 05 BNC 
Batista Campina Grande 38 02 MNC 
Batista Teixeira 39 04 MNC 
Batista Boqueirão 41 10 MNC 
Batista Monteiro 41 02 MNC 
Batista Campina Grande 36 12 MNC 
Assembléia de Deus Aroeiras 26 06 MNC 
Assembléia de Deus Congo 25 01 BNC 
Assembléia de Deus Santa Luzia 28 02 MNC 
Assembléia de Deus Teixeira 25 03 MNC 
Assembléia de Deus Boqueirão 65 30 MNC 
Assembléia de Deus Belém do Brejo do Cruz 36 12 MNC 
Assembléia de Deus Taperoá 26  05 BNC 
Assembléia de Deus Congo 43 06 BNC 
Assembléia de Deus Catolé do Rocha 38 14 MNC 
Assembléia de Deus Campina Grande 24 04 ANC 
Assembléia de Deus Campina Grande 78 45 ANC 
Assembléia de Deus Campina Grande 42 12 ANC 
Assembléia de Deus Campina Grande 30 04 ANC 
Congregacional Campina Grande 23 01 ANC 
Congregacional Campina Grande 49 28 ANC 
Congregacional Campina Grande 59 35 ANC 
Presbiteriana Campina Grande 40 15 ANC 
Presbiteriana Campina Grande 38 10 ANC 
Adventista Campina Grande 40 13 ANC 
IURD Picuí 20 03 MNC 
Mórmons Campina Grande 36 12 ANC 
Verbo da Vida Campina Grande 31 05 ANC 
 
Os destaques a respeito da tabela 15 são basicamente dois:  o primeiro refere-se à 
média de idade com a qual os pastores evangélicos, principalmente os pentecostais, 
começam o ministério, que, como já dito anteriormente, é  bem mais baixa do que 
aquela encontrada entre os padres, provavelmente devido ao fato de serem propostas 
de religiosidade menos intelectualizadas do que as dos evangélicos históricos e do que 
a da Igreja Católica.  Essa característica - o anti-intelectualismo -  tem sido inclusive 
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arrolada como um dos motivos do próprio crescimento de igrejas dessa linha.  Esse 
dado referente ao período de formação dos ministros interveio diretamente na nossa 
pesquisa, já que adotamos a metodologia da entrevista estruturada.  Enquanto com os 
padres o trabalho foi tranqüilo, com pastores de alguns grupos, principalmente os da 
Assembléia de Deus e de outras igrejas pentecostais, houve muitas dificuldades em 
termos de operacionalização das entrevistas, já que o entendimento das perguntas, do 
vocabulário utilizado era, muitas vezes, difícil. 
 
O segundo, o fato de que nessa tabela se encontram  sub-representados os pastores da 
IURD. O motivo desse limite da nossa  amostra de líderes religiosos evangélicos foi a 
sistemática negativa por parte dos pastores  dessa organização religiosa em responder 
entrevistas gravadas ou registradas de alguma outra maneira.  Na verdade, 
conseguimos realizar apenas duas entrevistas, sendo que uma delas não pode ser 
gravada.  Essa dificuldade foi também encontrada por Campos (1997:379-80), que 
atribui a má vontade dos líderes religiosos da IURD à necessidade de manter a 
discussão das questões administrativas  num círculo fechado de discussão, formado por 
bispos e pastores de confiança, capazes de guardar os "segredos do negócio".   
 
3 . 4 . 3 . 1 . Sobre as entrevistas 
 
A escolha desse instrumento de coleta de dados se relaciona com o conjunto formado 
pela epistemologia que subjaz à construção do nosso objeto de pesquisa e pela 
metodologia que dela resulta, cujas linhas principais apresentamos sinteticamente a 
seguir. 
 
A) Aspectos ontológicos  
No que se refere aos aspectos ontológicos do nosso objeto de estudo,  alguns pontos 
podem ser destacados, a título do estabelecimentos dos contornos da nossa abordagem.  
O primeiro deles, o fato de que consideramos a religião como um fenômeno social, 
marcadamente  determinada pelo seu aspecto institucional.  Em outras palavras, nosso 
enfoque se afasta de abordagens de cunho psicológico e/ou teológico, ligando-se a 
duas matrizes clássicas mais gerais: a  sociologia durkheimiana da religião, com sua 
ênfase dupla na idéia de sistematização de crenças repartidas por um grupo de fiéis em 
uma instituição - igreja (sistema de crenças que unem os fiéis numa igreja) e nos 
aspectos funcionais do fenômeno;  e a sociologia weberiana, com seus estudos das 
relações entre racionalização, religião como sistema de crenças e valores em referência 
ao qual os homens definem sua prática social, e sua análise do funcionamento 
organizacional das instituições religiosas e  de suas afinidades eletivas com os diversos 
estratos sociais. 
 
O segundo ponto, mais relacionado com nossa abordagem da religião em termos de 
instituições religiosas especializadas na produção e administração dos bens "da 
salvação", é a idéia de que a dinâmica das transformações das práticas e discursos 
religiosos é duplamente moldada: objetivamente, a partir da base material que 
possibilita sua existência social (instituições e estrutura do campo religioso) e 
subjetivamente, pelas interpretações dos atores sociais tanto dos significados da 
religião e dos bens religiosos quanto da competição entre organizações dentro do 
mercado religioso. 
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B) Aspectos epistemológicos: 
Em nosso trabalho, fazemos a integração  de duas estratégias de produção de 
conhecimento: uma positivista, ligada à medição de regularidades, tais como a relação 
entre o nível de competição no mercado religioso e a participação nas atividades 
religiosas; outra, de orientação fenomenológica, a partir da idéia de que a consciência 
constrói ativamente o mundo, centrada na interpretação das interpretações subjetivas 
feitas pelos líderes religiosos a respeito da conjuntura do mercado e de seus reflexos 
sobre a dinâmica das práticas e discursos religiosos.   
 
Utilizando o aporte teórico  do Paradigma do Mercado, nos propomos a construir o 
entendimento do nosso objeto de estudo - a dinâmica das transformações da religião 
em termos de suas práticas e discursos - em dois níveis: no epifenomênico, ou aquele 
dos elementos e manifestações que aparecem e desaparecem - a cintilância dos 
eventos; e no nível profundo/radical/magmático: as causas que subjazem aos 
epifenômenos, dando-lhes lastro e substância. 
 
Ao fazer as entrevistas com os líderes religiosos não queremos apenas fazer um 
levantamento das representações, visões e atitudes que eles desenvolvem em relação à 
temática da competição, do pluralismo e da dinâmica dos discursos e práticas 
religiosos.  Nossa intenção é chegar a um entendimento de alguns aspectos das lógicas 
objetivas das organizações religiosas observando nos discursos o que é dito e os 
indicativos, - às vezes até contraditórios -,  das práticas enunciadas, que tenderão a 
revelar o conjunto mais consistente de crenças e visões às quais os produtores das falas 
se vinculam.  Nossa proposta de análise das entrevistas será orientada pela idéia de que 
os sentidos, por  mais "transparentes" e pessoais que aparentem ser, não pertencem 
estritamente ao sujeito das falas gravadas, mas são definidas pelo sistema mais 
completo de relações nas quais e pelas quais as falas se realizam.   
 
3 . 5 . A competição e o aumento da racionalização das 

atividades das organizações religiosas 
 
Nesta seção queremos discutir a racionalização das atividades das organizações 
religiosas em termos da  adoção da busca de eficiência no uso dos recursos, no sentido 
de conseguir diferenciais competitivos no mercado religioso.  Antes de fazer isso, 
porém, apresentamos algumas maneiras pelas quais a temática da racionalidade se 
relaciona com a esfera da religião. 
  
Compondo o contexto em que surge a preocupação sociológica com as transformações 
atravessadas pela religião em geral e pelas organizações religiosas especificamente em 
referência à racionalização, estão duas discussões, inter-relacionadas: a primeira, a 
respeito da plausibilidade da idéia da crescente secularização do mundo, segundo a 
qual os   processos de modernização das sociedades implicariam na contração da esfera 
religiosa e na retirada gradual da religião do espaço público; a segunda,  sobre a 
relação entre a esfera da religião e a racionalização/modernização do mundo.  
 
Em relação à primeira das discussões, é apropriado dizer que alguns dos principais 
fatos que dirigiram a reflexão dos especialistas do campo aos possíveis pontos de 
ruptura e estrangulamento do paradigma da secularização foram: (1) o ressurgimento 
do fundamentalismo islâmico, inclusive com suas conseqüências em termos de 
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constituição de movimentos políticos nacionalistas; (2) a constatação da vitalidade de 
grupos religiosos em sociedades conhecidas pelos altos graus de modernização, como 
por exemplo, o caso do evangelicalismo norte-americano; (3) o florescimento de 
movimentos revivalistas  dentro e fora do âmbito das igrejas tradicionais nas últimas 
três décadas, do qual é emblemático, no Brasil, o Movimento Carismático Católico. 
 
Diante dos dados que indicam a retomada da religiosidade em vários pontos do 
planeta, os cientistas sociais oscilam entre duas posições principais.  Uns ainda 
resistem afirmando o poder explicativo da hipótese da secularização, advogando que o 
ressurgimento das religiões não a invalida e propondo um deslocamento do modelo do 
declínio da religião para um modelo de adaptação das religiões.  Essa posição também 
inclui o reconhecimento de que é preciso rever, embora ainda dentro do âmbito do 
paradigma da secularização, a visão corrente a respeito das relações entre modernidade 
e secularidade, que têm demonstrado ser mais complexas do que eram antes  
imaginadas. 
 
Outra posição importante desse debate é a de alguns sociólogos da religião norte-
americanos que, a partir da análise da situação nos Estados Unidos, começaram a 
contestar a validade das previsões de declínio da religião feitas pelos defensores do 
modelo da secularização, propondo a necessidade de um novo paradigma, que dê conta 
de conjunturas marcadas duplamente: de um lado, por sociedades de alto nível de 
modernização e pluralismo religioso e, de outro, por altos níveis de mobilização 
religiosa172.  O próprio Paradigma do Mercado Religioso, elaborado por Stark, 
Iannaccone e Finke173 é um dos desdobramentos do reconhecimento da 
inaplicabilidade do modelo da secularização, inspirado no comportamento dos 
indicadores a respeito de religião na Europa, à análise da conjuntura religiosa nos 
Estados Unidos. 
 
Relacionado a essa reflexão sobre a adequação do paradigma da secularização e ainda 
em referência à natureza dos novos movimentos religiosos e da irrupção de fenômenos 
de neo-islamização, neo-cristianização e re-judaização, também compõe o cenário 
atual dos estudos sociológicos sobre religião o debate a respeito das relações entre 
religião, racionalização e modernidade.  Nessa discussão, a referência fundamental é 
Weber, que descreve a sociedade moderna em termos de fragmentação das visões de 
mundo e o estabelecimento de um novo politeísmo, no qual os deuses e profetas 
cederam lugar aos valores seculares (WEBER, 1968:41). 
 
O modelo da sociedade tradicional, no qual organização social e cultura se 
correspondem e no qual os agentes sociais agem pautados em valores essencialmente 
religiosos é substituído, gradualmente, pelo da sociedade moderna, no qual as 
tradicionais imagens religiosas do mundo perdem a hegemonia absoluta, são 
deslocadas, em favor de outras inspiradas pelos novos deuses, a saber,  a Ciência,  a 
Técnica e o Consumo. 
 

                                                           
172 O principal representante dessa posição é Warner, que em 1993 publica um artigo que vai se tornar 
referência nessa discussão, intitulado "Work in progress toward a New Paradigm for the Sociological 
Study of Religion in the United States". 
173 Ver bibliografia indicada desses autores e comentários sobre sua proposta de análise no capítulo 2. 
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Ao mesmo tempo em que Weber desenha os contornos do mundo moderno em termos 
da perda de importância da religião e do avanço inexorável da racionalidade, sua noção 
de carisma deixa aberta uma possibilidade de que algo inteiramente novo e inesperado 
possa acontecer nos processos históricos, assinalando os aspectos não-racionais do 
comportamento religioso das comunidades carismáticas.   
 
É principalmente em referência à sociologia weberiana  da modernidade  - e, portanto 
da racionalização do mundo - e da religião que acontece o debate a respeito das 
possíveis contradições entre o movimento em direção do desencanto do mundo e ao 
mesmo tempo uma conjuntura que indica a  revitalização das  experiências de 
religiosidade.  Nesse debate, uma das questões fundamentais é  se os diversos 
fenômenos de reavivamento religioso em curso no mundo atual, os movimentos 
religioso-carismáticos atuam no sentido reativo à modernização, ou se representariam 
formas de adaptação da esfera da religião à modernidade. 
 
Dentre os autores que discutem esse tema internacionalmente, estão Hervieu-
Léger(1993) e  Peter Berger(1992).  A primeira, estuda "comunidades emocionais" 
surgidas nas últimas décadas na Europa, defendendo que elas indicam que os processos 
de racionalização do mundo, descritos por Weber, não teriam extinto completamente 
os componentes emocionais e orgiásticos da experiência religiosa, que sobreviveriam 
basicamente nas danças, cantos e orações.   
 
Para essa autora, essas comunidades representam, de certa foram, uma afinidade 
eletiva existente entre seus componentes e as correntes que se opõem às tendências 
principais do mundo moderno (conforme HERVIEUR-LÉGER,1993:139-40), mas 
também podem expressar uma crítica às religiões institucionais, que sucumbiram às 
pressões racionalizadoras, adaptando-se à tendência hegemônica na sociedade 
inclusiva de desvalorização do emocional.   
 
Ainda em termos da questão referente à relação entre religiosidade, racionalização e 
modernização, a autora identifica uma contradição no enquadramento dessa 
"comunidades" no âmbito das tendências modernizantes, já que elas seriam também 
uma espécie de adaptação das religiões ao mundo contemporâneo (conforme ibid.:145-
6).     A afinidade entre essas experiências religiosas e a cultura da modernidade estaria 
representada pelos seguintes pontos: a busca pragmática da tradição; a ênfase na 
realização emocional dos indivíduos e a luta pela afirmação da individualidade e da 
subjetividade na questão da  religiosidade.   
 
Ao nosso ver - seguindo os pressupostos do Paradigma do Mercado Religioso - esse 
caráter paradoxal das comunidades emocionais, isto é, seu funcionamento em termos 
de crítica e ao mesmo tempo de adaptação à secularização, pode ser explicado 
justamente pelo fato de que qualquer possibilidade de inovação no campo das 
experiências religiosas, ou mesmo de renovação de modelos já existentes, acontece sob 
a pressão -  nesses tempos de mundo desencantado, no qual a esfera da religião se 
autonomiza e não funciona mais como o ambiente no qual o sistema social existe e se 
move -,  das características mais gerais da sociedade inclusiva, em termos da 
necessidade crescente de satisfazer uma demanda de consumidores marcados 
justamente pelas tendências do nosso tempo.   Sendo assim, mesmo uma proposta de 



  

 

                                                                                                                                                                 166 
 

questionamento deve apresentar pelo menos alguns sinais de negociação com os 
padrões mais significativos. 
 
Berger discute essas forças pró e  contra a secularização, ou modernizantes e 
contramodernizantes estudando os movimentos revivalistas muçulmanos e os 
evangélicos.  Para ele, a revitalização islâmica é, tanto nas suas intenções explicitadas 
quanto nas suas conseqüências concretas, uma "contraformação reativa" à 
modernização secularizante (conforme BERGER, 1993:34).  Em relação aos 
movimentos evangélicos, haveria uma discrepância entre  suas  intenções 
conservadores e suas conseqüências "positivamente modernizantes".  Adotando 
pressupostos weberianos, Berger argumenta que a expansão evangélica para países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento poderia estimular processos de 
modernização, através da possibilidade de multiplicação de valores e padrões de 
comportamento ligados à racionalização econômica via religião. 
 
No Brasil, essa discussão a respeito dos novos movimentos no campo da religião e a 
questão da racionalidade, secularização e modernidade é impulsionada inicialmente 
pelo notável crescimento dos pentecostais  e das religiões mediúnicas, que provoca a 
desestabilização de um campo religioso marcado pela hegemonia histórica do 
catolicismo.  Posteriormente, a emergência do Movimento Carismático no campo 
católico também contribuiu para o surgimento de algumas reflexões a respeito da 
relação entre religião, racionalidade e modernidade. 
 
Nos estudos sócio-antropológicos a respeito da recente onda de misticismo - 
representada por um lado pela expansão dos pentecostais protestantes, das religiões 
mediúnicas e de um certo tipo de pentecostalismo católico - e de suas possíveis 
conseqüências em termos sociais, três posições têm se destacado: a primeira, a que 
considera a revitalização da religião como um resultado das transformações levadas a 
cabo pelos processo de modernização social.  O bombardeio de valores secularizantes 
dos meios de comunicação, o desamparo de grandes massas que migram e perdem suas 
referências culturais e identitárias, aliados a um crescente contingente de pessoas 
colocadas em faixas de exclusão social contribuiria para uma busca de fuga e consolo 
no emocionalismo e no pietismo174. 
 
Uma segunda posição175 é a de que o crescimento de propostas religiosas 
emocionalistas é uma conseqüência  do prevalecimento de uma demanda religiosa anti-
intelectualista, cansada de buscar nas igrejas tradicionais uma religiosidade mais livre 
e espontânea.  Segundo essa visão, as pessoas querem uma religião que lhes 
proporcionem canais os mais livres possíveis de acesso ao sagrado.  As religiões 
tradicionais, devido aos processos de racionalização e às estruturas de poder baseadas 
em competências ligadas à intelectualidade - conhecimento teológico, habilidades 
lingüísticas, de oratória - terminariam criando uma zona de marginalidade na economia 
do sagrado, formada por aqueles fiéis destituídos de capital simbólico-cultural 
suficiente para um exercício satisfatório da  religiosidade dentro das instituições176.  
                                                           
174 Conforme Cesar (1974); Willens  (1967) e Souza, B.M. (1969). 
175 Conforme, por exemplo Mendonça  (1990); Prandi (1997) e Corten (1996). 
176 Corten (1996:29) comenta sobre isso dizendo que a aspiração de um contato direto com Deus não se 
exprimia explicitamente nas CEBs, estando entretanto presente como um movimento latente, 
subestimado pelos bispos e religiosos que "consideram habitualmente que o misticismo não está ao 
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Principalmente as experiências  pentecostais representariam uma possibilidade de 
acesso e de manipulação do sagrado mais democráticos, para os "simples".  Nesse 
sentido, o sucesso das propostas de religiosidade mais místicas seria um indício da 
recusa popular da racionalização dos modelos religiosos. 
 
Uma terceira posição177 associa o crescimento de expressões sacrais ou místicas e 
emocionais com a eficácia da ética que elas propõem em termos de organização  e 
significação da vida dos fiéis. Os autores que defendem essa visão pragmática  
fundamentam-se na interpretação weberiana da religião como um sistema de valores 
capaz de orientar as ações dos indivíduos em direção de certos tipos de racionalidade, 
o que significa afirmar o caráter pró-modernização desses modelos.  A expansão do 
pentecostalismo, principalmente é vista como uma possibilidade de acréscimo de 
racionalidade na esfera cultural, através do oferecimento de motivações simbólicas, 
cognitivas e normativas aos seus adeptos, fundamentais para a adoção de uma atitude 
de planejamento, controle e contenção, altamente eficaz na luta diária pela 
sobrevivência. 
 
Depois de situar o debate sobre a racionalização da esfera da religião em referência à 
discussão sobre a secularização e em relação à forma pela qual a expansão de modelos 
mais espiritualistas, na esfera das religiões cristãs, e mais místicos, no campo das 
mediúnicas, atuam a favor ou contra a modernização da nossa sociedade, é nossa 
intenção "puxar" a análise da temática para "dentro" do campo religioso.  Isto significa 
dizer que neste trabalho procuramos entender de que maneira o aumento da 
competição entre instituições religiosas, numa conjuntura marcada pela lógica de 
mercado,  se relaciona com prováveis transformações nos níveis de racionalização de 
suas (delas) atividades. 
 
Partimos, portanto, da idéia retirada do mundo da economia e dos negócios seculares, 
de acordo com a qual o crescimento do número de empresas competindo por um 
mesmo mercado tende a corresponder a um aumento da pressão por resultados, o que 
resulta em maiores graus de racionalização das atividades  das organizações em 
competição.  Para  estudar o que acontece em termos da esfera das instituições 
religiosas, seguimos a definição weberiana de racionalidade, que, segundo ele, 
consistiria numa atitude de planejamento e cálculo, operacionalizada na divisão e 
coordenação de diversas atividades articuladas, com base num estudo preciso das 
relações entre os homens com seus instrumentos e seu meio, com vistas à produção de 
eficácia e rendimento máximos.   
 
Em nossa abordagem, queremos  entender a lógica racionalizadora adotada pela Igreja 
Católica em referência  às lógicas das outras organizações religiosas operando no 
mercado religioso brasileiro, a partir do estudo do que acontece na Paraíba.  Essas 
diferentes estratégias de racionalização da atividade cotidiana das organizações 
religiosas, incluindo aqui aquelas relacionadas com a produção e reprodução do 
conjunto de idéias, doutrinas e práticas de cada modelo, são determinadas, no nosso 
entendimento, pelos lugares ocupados por cada uma das instituições dentro do campo 
                                                                                                                                                                        
alcance do povo".  Para esse autor, a efetividade dessa aspiração estaria comprovada pelo sucesso da 
Renovação Carismática e, muito antes, pelo crescimento dos pentecostais. 
177 Defendida, por exemplo, em trabalhos de Mariz (1994); Machado (1996); Camargo (1971) e Pierucci 
& Prandi (1987). 
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religioso no que se refere à competição e também, é evidente, pelo conjunto de suas 
características próprias, tais como tamanho, tipo de estruturação hierárquica, 
segmentos de mercado aos quais se dirigem e outras dessa natureza. 
 
Dois condicionamento básicos parecem ter uma influência marcante nos processos 
subjetivos de significação da competição e de  ação reativa da Igreja Católica no 
Brasil. Por um lado temos uma organização com uma hierarquização bem definida, 
baseada em relações de  subordinação dos padres às orientações originadas no 
Vaticano e multiplicadas nas instâncias intermediárias principais, a saber, 
arquidioceses,   dioceses e, por último, nas paróquias. 
 
Por outro lado, o fato de que, nos últimos 20 anos, tem acontecido uma  erosão 
crescente da posição de liderança historicamente ocupada pela Igreja Católica na 
estrutura de relações de forças no campo religioso do Brasil,  sendo os anos 90 um 
momento de ação reativa mais intensa ao avanço de outros concorrentes e a sua perda 
de espaço e de poder. 
 
É justamente esse caráter de reação  e de centralização organizacional que vai tornar  a 
análise das transformações mais recentes no espaço eclesiástico católico uma 
oportunidade privilegiada para a visibilização da influência que a introdução da lógica 
mercadológica - tanto em termos do aumento da competição entre organizações 
religiosas operando no mercado, quanto no que se refere às mudanças nas estratégias 
necessárias à disponibilização dos produtos religiosos no mercado - na esfera da 
religião. 
 
3 . 5 . 1 . AUMENTO DA COMPETIÇÃO  ENTRE ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS E A RACIONALIZAÇÃO NA IGREJA 
CATÓLICA 

 
A associação entre aumento da competição e o aparecimento de processos de 
racionalização das organizações em operação num determinado mercado não é nova.  
Em termos de atividade econômico-empresarial, por exemplo, Chiavenato (1983:35) 
afirma que "a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, 
no sentido de  se obter o melhor rendimento possível dos seus recursos e fazer face  à 
concorrência  e competição que se avolumavam entre as empresas" foi um dos fatores 
que impulsionaram o surgimento das abordagens clássicas da Administração, dando 
origem à aplicação das ciências sociais no sentido da racionalização da atividade 
empresarial. 
 
Em termos de religião, uma referência básica nesta temática é Berger (1963,1967).  
Analisando a situação religiosa norte-americana na década de 60,  ele discute a idéia de 
que as organizações religiosas, - num contexto de competição pluralista, no qual a 
adesão, participação e lealdade dos indivíduos a uma religião "oficial" não acontece 
mais pela eficácia simbólica da tradição, mas pela persuasão, convencimento e mesmo 
de sua capacidade de sedução -,  são crescentemente pressionadas a produzir 
resultados, o que provoca a racionalização de suas estruturas e procedimentos.   
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Em termos nacionais, a liderança quase isolada da Igreja Católica   até pelos menos o 
primeiro quartel do século XX, significava, em termos mercadológicos, uma situação 
que provocava nela um comportamento acomodado semelhante ao produzido em 
situações de monopólio.  É a partir, principalmente da década de 50 que as coisas 
começam a mudar, colocando-se a questão da sua sobrevivência e expansão. Aumenta 
a partir daí a importância da competência em áreas como "planejamento",  "logística", 
"estratégia", "avaliação", "controle" e outras ligadas à mentalidade racional do cálculo.  
 
A análise desses aspectos de racionalização das organizações religiosas tem sido 
freqüentemente concebida negativamente, tanto por teólogos como por muitos 
pesquisadores.  Da parte dos teólogos, a rejeição se liga  tanto ao fato de que eles se 
julgam atores de instituições motivadas por razões e objetivos advindos do mundo 
transcendental, não estando, portanto, susceptíveis ao olhar da ciência, quanto ao fato 
de que, como lembra Bourdieu (1996:191), "a igreja é também uma empresa 
econômica (...) que só pode funcionar como funciona porque se nega como empresa."  
Assim, os bispos riem quando escutam alguém falar ou querer estudar a igreja 
enquanto uma empresa, ou classificando os sacristãos e padres como funcionários.  
Eles preferem ouvir palavras como apostolado, fiéis, serviço sagrado e não marketing, 
clientela/consumidores178. 
 
Já alguns pesquisadores evitam o tema tanto pela dificuldade em penetrar no mundo 
clerical, freqüentemente muito arisco às tentativas de desvendamento de seus 
bastidores, quanto por causa da acusação comum de que, analisando a esfera 
administrativa, a parte burocrática das instituições religiosas, tenderão a produzir 
reduções do fenômeno da religião.   
 
Nossa visão a respeito do tema é de que é possível entender a ação dos atores das 
organizações religiosas como duplamente referidas: de um lado, a um conjunto de 
fatores que não podem ser estudados pela ciência, pelo fato de se referirem ao campo 
do sobrenatural; do outro, a um ambiente terreno concreto, ou à avaliação que os atores 
fazem do mesmo, das quais retiram as suas justificações e fundamentam seus 
interesses.  Assim, neste trabalho, tentamos mostrar de que maneira os aspectos 
ligados tanto ao ambiente interno ao mercado religioso de competição entre 
organizações religiosas, quanto às tendências sócio-culturais da sociedade inclusiva 
atuam na determinação das ações concretas dos produtores e reprodutores  da dinâmica 
das práticas e discursos religiosos. 
 
Como já mostramos anteriormente, as transformações atravessadas pela Igreja Católica 
em sua história no Brasil em termos de modelos de religiosidade propostos para a 
população guardaram sempre uma relação com o contexto social mais amplo.  Como 
em outros momentos de questionamento da posição por ela ocupada, quer no campo 
religioso específico, quer na sociedade como um todo, nos últimos 15 anos temos 
assistido à tomada de uma série de medidas reativas à ameaça representada 
basicamente pelo avanço dos pentecostais, de movimentos esotéricos anti-
                                                           
178 Os pastores e outros líderes religiosos também se incomodam - como também outros produtores 
simbólicos como artistas, cientistas, professores - em discutir sua atividade em seus aspectos 
institucional-empresariais.  Em um artigo publicado no Diário de Pernambuco (maio de 1994), Edvar 
Gimenes de Oliveira (Pastor Batista) tenta fazer uma diferenciação entre o que ele chama de "igrejas 
bíblico-cristãs" e "igrejas-empresas". 
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institucionalistas ou mesmo da atitude  não-religiosa, representada pelas alternativas 
dos paradigmas do consumo e do materialismo. 
 
Em termos do processo de racionalização-burocratização observado na Igreja Católica 
como um dos resultados da influência do aumento dos níveis de competição entre 
organizações religiosas no mercado religioso brasileiro, gostaríamos de nos  concentrar  
nos seguintes  aspectos: (1) o aumento da especialização; (2) o incremento da estrutura 
organizacional; (3) o crescimento da importância do trinômio planejamento-avaliação-
controle; (4) o aumento da importância das estratégias mercadológicas. 

 
 
3 . 5 . 1 . 1 . O aumento da especialização dos serviços e da estrutura 
 
Uma das expressões da racionalização da atividade religiosa da Igreja Católica é o 
fenômeno da especialização dos serviços oferecidos, que acontece com uma 
correspondente especialização da estrutura.  Como acontece em outras situações de 
aumento dos níveis de competição, observa-se uma pressão para o surgimento de uma 
preocupação maior com o atendimento dos diversos aspectos da demanda, com o 
objetivo de atingir um número maior de consumidores, através do oferecimento de 
produtos mais estreitamente ligados às características, desejos e necessidades dos 
grupos a serem atingidos. 
 
A própria história do catolicismo, tanto em termos mundiais quanto no que se refere ao 
Brasil, já mostra essa tendência dentro da Igreja.  O caráter plural da identidade 
católica, que permite a convivência de um catolicismo mais erudito, para as classes 
sociais mais abastadas e os intelectuais, com as práticas e discursos ligados ao 
catolicismo popular, para os mais simples, é um sinal de uma prática que reúne sob o 
guarda-chuva da Igreja tendências diferentes, que se referem às demandas religiosas de 
vários grupos específicos da sociedade. 
 
Em termos da diversidade dos produtos oferecidos atualmente, a preocupação com  o 
atendimento especializado da demanda de consumidores é demonstrada pelo 
surgimento de várias novidades, cujos contornos e características são moldados com o 
objetivo de atender às especificidades dos diversos segmentos-alvos.  Exemplos disso 
são as "missas para jovens", as "missas para-todos" e as "missas para idosos", e, de 
uma certa maneira, as reuniões do Movimento de Renovação Carismática, cada um 
com um conjunto de características específicas179. 
 
As diferenças entre os diversos produtos - serviços - celebrações podem ser observadas 
tanto nos horários e dias em que acontecem, no tipo de música e  de instrumentos 
musicais utilizados nas celebrações,  no figurino usado pelos padres, na linguagem,  
duração e estilo de sermão-homilia a ser realizado.   Assim, as celebrações para jovens 
se diferenciam daquelas dirigidas a faixas etárias mais altas: (1) pela introdução de 
instrumentos mais contemporâneos, como a guitarra, a bateria e o contrabaixo; (2) pelo 
uso de músicas mais novas - onde, inclusive,  aparecem muitas "importadas" das 

                                                           
179  Conforme vemos na fala do padre Acírio, de Campina Grande, falando sobre os determinantes do 
sermão: "Você tem uma missa de manhã, é um público; você tem uma missa de noite, é um público 
mais jovem e aí você tem que levar em conta esse tipo de coisa para preparar o que você vai transmitir". 
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celebrações dos evangélicos; (3) por uma forte ênfase no uso do corpo, quer seja bater 
palmas, balançar braços levantados, ou na execução de coreografias por grupos 
especializados; (4) pela curta duração do sermão, que deve também ser o menos 
teológico-abstrato possível; e (5) pelo horário em que acontecem, a maior parte das 
vezes aos sábados à noite, combinando com uma lógica de organização do tempo e de 
atividades de convivência para o lazer comumente  utilizada pelos jovens.  
 
Já as "missas para os idosos" são programadas para horários diurnos, dado que as 
pessoas dessa faixa etária, em nossa cultura,  têm dificuldades de sair à noite, e todo 
um conjunto de características as diferenciam: (1) no lugar de instrumentos 
"modernos", um "harmônio" ou teclado eletrônico; (2) as músicas que se cantam 
tendem a ser as mais tradicionais, observando-se as diferenças tanto no repertório, 
menos "contaminado" pelo estilo evangélico,  quanto no estilo de cantar; (3) os corpos 
são mais parados, mais imóveis, mais contemplativos, como prevê a liturgia 
tradicional; e (4) a homilia tem maior duração e um estilo mais sóbrio. 
 
Nas "missas para-todos" tende a haver menos especificidade, pela fato mesmo de não 
se dirigir a nenhum grupo específico, ou por querer incluir a todos.  De qualquer 
forma, podemos notar a adoção de um estilo mais aproximado ao dos jovens, talvez 
por existir na nossa sociedade uma tendência à proposição da juventude e de seus 
padrões para todos e também pelo fato de que o mais "novo" estilo de ser católico - o 
tipo de música, de instrumentos, a "política do corpo" nas celebrações - ser mais 
próximo ao exercido nas "missas para jovens". 
 
Nessa última categoria podem ser incluídos os "shows - missas", que aparecem no 
final do presente século, e que trabalham com a concepção de um consumidor médio, 
de massa, um tipo estatisticamente construído a partir das tendências sociais 
hegemônicas, ligadas à 'sociedade do espetáculo'.  Nesse tipo de celebração os mais 
velhos tenderão a se adaptar dentro do modelo homogeneizante, massificado, que 
muitas vezes tenderá para aquele nos quais são imaginadas e realizadas as "missas para 
jovens".   
 
Ainda como uma estratégia de oferecimento de produtos para segmentos de 
consumidores mais específicos, uma estratégia de especialização, podemos também 
considerar o surgimento da Renovação Católica Carismática.  Com este conjunto de 
práticas e discursos religiosos, a Igreja pretende atender aos católicos com uma 
necessidade maior de pietismo e de emocionalismo, inclusive atuando no sentido de 
oferecer dentro da Igreja o que os católicos nominais podem buscar fora dela, por 
exemplo, nas Igrejas Pentecostais180.   
 
Outros produtos que podem ser incluídos nessa lista dos dedicados a públicos 
estratificados são o Encontro de Casais com Cristo (ECC); o Encontro de Jovens com 
Cristo (EJC); o Encontro de Mulheres Idosas com Cristo (EMIC); grupos de catequese 
para crianças; e grupos de catequese para jovens. 
 

                                                           
180 É ligada a essa intenção de oferecer, no âmbito da Igreja, o que outras organizações oferecem como 
atrativos para os fiéis, que acontece o fenômeno da assimilação de características de outros modelos, 
como já mencionamos anteriormente, neste trabalho. 
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Ao lado dessa especialização nos produtos, um resultado da racionalização das 
atividades da Igreja no sentido de construir uma maior competitividade no mercado 
religioso, observamos também uma especialização das tarefas ligadas ao oferecimento 
dos produtos - serviços - celebrações.   Para dar conta das estratégias de estratificação 
dos públicos e agrupamentos por grupos de interesses e a  partir de outras formas de 
classificação, vamos encontrar na conjuntura recente da Igreja Católica, o aumento de 
setores, pastorais e equipes, cada uma responsável pelo oferecimento dos novos 
serviços, tudo com o objetivo de oferecer um determinado padrão de qualidade e 
aumentar as chances de adesão dos fiéis-consumidores. 
 
Como exemplo da tendência à especialização observada nas medidas reativas tomadas 
pela Igreja Católica em relação ao avanço de outros concorrentes no mercado, citamos 
algumas das novidades, todas iniciadas nestes dez últimos anos,  encontradas nas 
paróquias que visitamos no estado da Paraíba, e citadas nas entrevistas como inovações 
recentes181:  
(1) equipes de recepção, formadas de pessoas que ficam às portas para receber os 
visitantes, encaminhar os idosos para lugares favoráveis, distribuir as cópias de 
músicas e leituras bíblias a serem usadas na celebração;  
(2) equipes de estacionamento, que são responsáveis pela segurança dos veículos e 
também pela administração racional da ocupação do espaço;  
(3) equipes de liturgia, incluindo aqui as bandas e grupos musicais que dirigem a 
parte de cânticos; grupos de animação - distribuídos pelo espaço do templo -; grupos 
de coreografia, que se apresentam principalmente nas missas para os jovens;  
(4) equipes de visitação, responsáveis pela realização de visitas aos enfermos que 
fazem parte da comunidade;  
(5) Equipes de esportes, responsáveis pela organização de atividades esportivas para a 
comunidade, principalmente para jovens;  
(6) Equipes de Comunicação, responsáveis pelas atividades de divulgação das 
promoções especiais da Igreja, utilizando, de acordo com as situações particulares, a 
mídia eletrônica, jornais e boletins impressos e outras metodologias alternativas; 
(7) Equipes do Terço , compostas por grupos de pessoas que ficam à disposição de 
qualquer família católica para ensinar o valor do terço e de Nossa Senhora em 
domicílios; 
(8) Equipes de Partilha, responsáveis por atender em domicílios famílias com 
problemas vários, levando orientação, evangelização, cura e oração; 
(9) Equipes de Assistência Social, que trabalham com famílias carentes, fornecendo 
itens como cestas básicas, orientações quanto ao orçamento familiar e outros assuntos 
domésticos. 
(10)Equipes Missionárias, que trabalham na organização operacional dos esforços 
evangelísticos mais amplos. 
 
Essas novidades em termos de serviços e atividades religiosas, prestadas por novas 
instâncias de trabalho paroquial, direcionadas para setores estratificados da demanda 
religiosa juntam-se a outras, resultantes de  segmentações mais antigas da demanda. 
Aquelas referidas ao modelo anterior de religiosidade, como as Pastorais  da Terra, as 

                                                           
181 Evidentemente, nem todas as novidades são encontradas em todas as paróquias.  Como veremos 
posteriormente, o número de novos serviços, de novas instâncias de trabalho paroquial, vai depender da 
capacidade que as unidades da Igreja têm de mobilizar recursos humanos e mesmo financeiros. 
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Pastorais dos Agricultores,  perdem importância, existem com menos freqüência, mas  
representam, em lugares nos quais a questão agrária tem relevância, uma possibilidade 
de atender à demanda dos fiéis e atuar no sentido de manter e expandir os espaços de 
hegemonia no mercado religioso. 
 
O oferecimento dos novos serviços e comodidades para quem vem às celebrações nos 
templos católicos, tudo dentro do conjunto das estratégias para conseguir maior 
competitividade no mercado religioso, produziu uma vasta gama de tarefas, exigindo 
uma crescente mobilização de recursos humanos e materiais.  É justamente como 
conseqüência disso que as outras marcas da racionalização da atividade organizacional, 
que discutiremos a seguir, vão se constituir.   
 
De maneira esquemática, poderíamos ver a seguinte inter-relação das transformações 
em direção da racionalização da organização: a competição produz uma necessidade 
crescente de satisfazer a demanda dos consumidores; essa necessidade leva à 
especialização dos produtos/serviços oferecidos; a especialização requer o aumento da 
complexidade estrutural, fazendo surgir novos tipos de atividades; a multiplicação de 
atividades e a pressão por resultados favorecem a necessidade de planejamento, de 
avaliação e de controle; o montante de atividades necessárias para dar conta da 
especialização requer a mobilização de recursos humanos, o que torna imprescindível a 
"construção" da participação e do treinamento dos leigos; essa mesma gama de 
atividades requer uma considerável capacidade de mobilizar recursos, o que "provoca" 
o crescimento da importância das estratégias de levantamento de recursos financeiros, 
tornando-se, então, de fundamental importância as atividades de marketing e a ênfase 
no dízimo182.  Passemos então à consideração dessas transformações. 
 
3 . 5 . 1 . 2 . A racionalização das atividades e a ênfase na participação dos leigos 
 
O aumento do número de  produtos/serviços disponibilizados pela Igreja Católica tem, 
relação estreita com uma marca importante desses tempos de reação racionalizadora: o 
estímulo à participação dos leigos183.  É somente graças à mobilização de um 
considerável montante de recursos humanos, possibilitada pela ênfase e estímulo dados 

                                                           
182 É recente o aumento de espaço que o tema do dízimo ganha nos discursos e práticas da Igreja 
Católica.  As campanhas de apelo ao comportamento dizimista, uma das antigas marcas dos 
evangélicos, ganham uma importância crescente no campo católico, podendo-se, inclusive, ultimamente 
encontrar cartazes afixados nos seus templos,  nos quais, se não são publicadas as contribuições e os 
nomes dos seus respectivos doadores, como em Igrejas evangélicas,  são indicados os montantes de 
dízimos recebidos. Outras estratégias de levantamento de recursos financeiros vêm sendo  enfatizadas 
ultimamente, como a venda massiva de produtos associados com o sagrado. 
183 Brandão (1986:65), faz uma distinção entre leigos, fiéis e clientes, a partir de uma escala de 
compromisso e participação nas atividades da instituição.  Segundo ele, no extremo mais motivado da 
escala estão os leigos, definidos como afiliados incorporados legitimamente à igreja através de uma 
seqüência de ritos de ingresso e de demarcação de carreira confessional.  O envolvimento pessoal do 
leigo pressupõe uma presença rotineira nas práticas sacramentais coletivas, além de um engajamento no 
todo da igreja.  Entre o leigo e o cliente está o fiel, que se diferencia do primeiro pelo fato de ser 
seguidor de um só grupo religioso, controlando por sua própria conta e risco a qualidade da sua 
participação, apresentando consumo irregular (missas em domingos alternados, nas quatro festas do 
ano, etc.) e sustentam uma atitude de alheamento aos quadros e aos trabalhos de produção religioso.  No 
extremo menos motivado da  escala está o cliente, que se caracteriza por procurar simultaneamente os 
serviços de vários grupos ou mesmo de um só, de maneira sempre esporádica e ditadas por necessidades 
pessoais de momento. 
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ao trabalho voluntário deles  que se torna possível a disponibilização das novas 
atividades-serviços-produtos  acima citadas e ainda outras - por parte da Igreja. 
 
É certo que o discurso da participação dos leigos já pode ser encontrado desde muito 
tempo na Igreja Católica184.  Nos tempos da "opção pelos pobres",  por exemplo, era 
significativa a idéia da possibilidade de uma Igreja nas bases, nos quais o leigo era 
chamado a desempenhar um papel fundamental na lideranças das reuniões e nas ações 
das Comunidades Eclesiais de Base.  Como veremos posteriormente, a proposta de 
participação dos leigos que aparece desde o início da década de 90 tem suas 
peculiaridades. 
 
Nos últimos dez anos vamos encontrar esse tema em todas as áreas de atuação 
eclesiástica.  Desde os documentos que tratam da Nova Evangelização até as 
instruções a respeito da liturgia indicam a adoção de um modelo que propõe a 
integração ativa do leigo nas atividades da Igreja.  O que parece estar ocorrendo é a 
busca de um modelo de igreja-comunidade, nos moldes das igrejas evangélicas, numa 
tentativa de realizar o que a experiência das CEBs não conseguiu.  Falando sobre a 
"Nova Evangelização", padre Ribamar, da Catedral de Campina Grande, coloca bem 
essa nova atitude em relação à participação laica: 

A 'Nova Evangelização' deve estar marcada pela presença muito forte do 
leigo.  O leigo é que é o protagonista dela.  Nos novos documentos da 
Igreja, muitas responsabilidades estão sendo colocadas nas mãos dos 
leigos.  Você vê muitos leigos que estão assumindo muitos ministérios nas 
comunidades. 

 
Enquanto o modelo das CEBs propunha uma participação dos leigos em termos de 
promoção da conscientização dos indivíduos e o seu conseqüente engajamento nos 
movimentos de "libertação", a proposta atual prioriza a participação dos fiéis em 
termos de compromisso institucional.  Enquanto nas CEBs a referência para o 
engajamento era externa ao campo eclesial propriamente dito - as condições sócio-
econômico-políticas mais gerais -, agora a chamada ao envolvimento refere-se ao 
conjunto de medidas reativas a uma situação de competição com outros modelos de 
religiosidade que põe em cheque a posição hegemônica ocupada historicamente pela 
Igreja Católica na estrutura das relações de forças  dentro do campo/mercado religioso.   
 
No contexto do modelo das CEBs, um católico engajado se destacava pelo 
envolvimento nas lutas sociais, tanto na esfera mais macro-social, quanto no espaço 
micro das lutas nos bairros.  Aquele era um tempo em que "a comunidade tinha muita 
coragem para se meter nas lutas"185.  Atualmente o fiel engajado é aquele que se 
dedica  às ações ligadas a uma prática pastoral voltada para festas, para liturgia, para a 
evangelização e para outros aspectos da vida religiosa da paróquia.  

                                                           
184 Uma questão que todos os grupos religiosos devem enfrentar é aquela referente ao modo pelo qual 
conseguirão manter seus membros trabalhando pelos seus interesses comuns.  De acordo com Wach 
(1990:442-3), muitos expedientes são usados pelas diferentes organizações religiosas para produzir o 
compromisso e a participação, sendo a aceitação de deveres e responsabilidades, de distinções e de 
privilégios um excelente meio para despertar e estimular a cooperação entre os membros de um grupo 
religioso. 
185 Conforme depoimento de D. Maria da Glória, líder da CEB de Nossa Senhora Aparecida, 
tipicamente caracterizada pelo envolvimento em lutas políticas, citado por Prandi (1997:107). 
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Outro aspecto que diferencia o presente modelo de participação proposto é que 
anteriormente, as relações de poder e de prestígio que vigoravam nas CEBs se 
baseavam na competência em áreas ligadas ao intelectualismo.  A utilização do método 
"Ver-Julgar-Agir", e a própria ênfase na conscientização, marcas das reuniões das 
comunidades, privilegiavam aqueles que tinham capacidade de analisar as conjunturas, 
articular estratégias eficazes de atuação reivindicativa e podiam exercer uma liderança 
de atividades pouco ligadas aos aspectos místico-espiritualistas.  Com outras palavras, 
a participação enfatizava mais o uso da razão para produzir engajamento social - claro 
que sob a liderança da Igreja - do que a espiritualidade no seu sentido mais estrito. 
 
A atual proposta de comprometimento dos leigos se traduz, entre outras coisas,  em 
termos de freqüência às celebrações, engajamento nas atividades de evangelização e 
participação regular no sustento financeiro da Igreja.  As atividades no campo das lutas 
sociais ainda existem, mas assistimos cada vez mais à redução do espaço daqueles 
ligados à ação considerada anteriormente como comprometida com os pobres.  Graças 
a isso, encontramos uma certa resistência dos setores ligados ao modelo progressista de 
Igreja ao modelo novo de participação, do qual é emblemática a prática proposta pela 
Renovação Carismática.  No entanto, a tendência hegemônica é aquela que estabelece 
critérios de engajamento mais espiritualistas, legitimada, inclusive, pelo poderoso 
elemento do sucesso popular.   
 
Ao contrário das reuniões das CEBs, que em muitos lugares, pelas dificuldades 
decorrentes do "comodismo do povo", da sua "dificuldade de união", conforme diziam 
os líderes progressistas, contribuíram para o esvaziamento dos templos católicos186,  os 
grupos de oração carismáticos e os movimentos de renovação das missas  são 
considerados responsáveis pela volta das pessoas para Igreja.   Nossa observação nas 
paróquias  da Paraíba confirmam as de outros pesquisadores187 no fato de que  são 
justamente as pastorais sacramentais, como as voltadas para a liturgia, para a catequese 
e as vocações, além dos grupos de juventude e de família os setores que mais crescem. 
 
Um outro elemento interessante da nova proposta de participação leiga é que ela é feita 
em referência à competição no mercado religioso, e à necessidade de reagir à perda de 
espaço da Igreja Católica para os evangélicos.  Nesse aspecto, idéias como a de "guerra 
santa" favorecem  a produção da figura do católico evangelista, do católico com uma 
missão, semelhante ao "crente" pentecostal que se responsabiliza pela salvação do 
mundo. 
 
Uma proposta de participação dos leigos nestes termos, que implica num projeto de 
substituição do católico tradicionalmente nominal, que vai à igreja  somente na missa 
aos domingos -  deixando para as beatas o comportamento de freqüentar mais 
assiduamente o templo e de se envolver com as "coisas" da paróquia -, por um tipo de 
católico missionário, que precisa, aos moldes dos protestantes, descobrir os "talentos", 
os "dons" outorgados por Deus para o uso no "serviço do Senhor",  tem como 
implicação imediata uma forte ênfase nas atividades de formação.    
 

                                                           
186 De acordo com o padre João Jorge, da paróquia de São Sebastião do Umbuzeiro, "os católicos nunca 
gostaram das brigas por causa de questões sociais." 
187 Como por exemplo as relatadas por  Prandi (1997:114). 
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Essas atividades de capacitação da liderança leiga e de todos que queiram exercer uma 
participação efetiva na causa da Igreja também se diferencia daquela praticada nos 
tempos do modelo da Igreja dos Pobres, tanto no que se refere às metodologias 
adotadas quanto nos conteúdos nelas trabalhados.  Enquanto o modelo progressista 
enfatizava nas "oficinas", "seminários" que treinavam os fiéis no uso das ferramentas 
das ciências sociais para analisar a conjuntura e traçar planos da ação transformadora, 
o atual modelo articula uma rede de institutos e escolas fixas de doutrina, exegese 
bíblica, e outras especializadas no treinamento dos líderes e fiéis comuns para as novas 
práticas, tais como "profecia",  "oração"188, evangelização porta-a-porta, coreografias, 
uso de instrumentos musicas e outras habilidades específicas, requeridas no novo 
modelo de Igreja. 
 
Além desse aspecto do significativo estímulo à participação dos leigos: (1) na 
execução das tarefas necessárias ao conjunto de novas atividades-serviços-produtos-
religiosos que a Igreja coloca à disposição dos fiéis-consumidores; (2) no desempenho 
de funções nas novas instâncias que delas resultam, tudo no âmbito da implantação de 
uma política de especialização que objetiva o aumento da competitividade do 
catolicismo no mercado religioso, outro aspecto a considerar dentro das 
transformações racionalizadoras  é o incremento da estrutura organizacional da 
instituição e o aumento na ênfase do seus elementos administrativos. 
 
3 . 5 . 1 . 3 . A racionalização das atividades e o incremento do aspecto estrutural - 

administrativo 
 

As estratégias ligadas à especialização implicam no aumento da complexidade da 
organização, na medida em que o oferecimento de novas atividades-serviços-produtos 
religiosos para grupos estratificados depende da geração e alocação de recursos em 
termos de tempo, espaço, pessoal e infra-estrutura, o que vai refletir no crescimento da 
importância dos aspectos administrativos da atividade da instituição religiosa. 
De acordo com nossas observações e a análise das entrevistas realizadas, podemos 
perceber um movimento na direção do incremento da estrutura organizacional da 
Igreja Católica e dos aspectos ligados à aplicação dos princípios da Administração, 
como uma das conseqüências do aumento das atividades oferecidas pela instituição no 
âmbito dos recentes investimentos na especialização. 
 
O aumento do número de pastorais e de equipes responsáveis por setores de atividades 
gera a necessidade de mais planejamento, coordenação, avaliação e controle.  Nos anos 
90 assistimos ao surgimento de algumas novas formas de estruturar o trabalho dentro 
da Igreja que demonstram justamente isso. E mais, o clima geral da organização vai 
sendo impregnado por termos como  planejamento, avaliação  e controle, comuns nas 
empresas preocupadas com a eficiência.  As conseqüências disso vão aparecer tanto na 
criação de novas estruturas de coordenação e condução do trabalho organizacional 
como também no estilo seguido pelas diversas instâncias.  É o que vemos no que diz, 
por exemplo, o Padre Espedito Fernando da Silva, da paróquia de Teixeira, 

                                                           
188 Em relação à oração, ao invés de haver uma escola fixa, ganham crescente notoriedade as  "Oficinas 
de Oração", um tipo de treinamento que consiste numa série de encontros nos quais são realizados 
estudos bíblicos e espirituais. 
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Agora os membros das pastorais, equipes e coordenações precisam se 
encontrar sempre, de reunir, de planejar, organizar, o que não existia 
antes. 
 
A Secretaria paroquial funciona todos os dias pela manhã e nesse 
expediente atende  as pessoas que procuram essa questão burocrática, de 
documentação.  A pastoral do Dízimo tem plantão permanente.  As 
pastorais da Liturgia, da Criança, de Catequese, do Mutirão e de tantos 
outros movimentos que a gente tem se reúnem semanalmente. (idem) 
 
As inovações que tivemos em termos de estrutura nos últimos dez anos 
foram as equipes de finanças em cada uma das 42 comunidades da 
paróquia, o surgimento do Conselho Paroquial - de planejamento -, e da 
Equipe Missionária, mais executiva.  As decisões são refletidas, meditadas 
e tomadas nesse Conselho Pastoral e depois elas são colocadas em prática 
a partir de uma equipe menor (a 'missionária'), que vai coordenar a 
execução das ações decididas no conselho.(padre Assis Meira, paróquia de 
Picuí) 

 
Em termos de estruturação do trabalho organizacional, temos, nos anos 90, a criação 
de pelo menos três novas instâncias, a saber: o Conselho Comunitário, o Conselho 
Pastoral e o Conselho de Finanças.  A primeira, ligada à proposta de participação dos 
leigos, a segunda, num nível mais logístico-abstrato - cuidando da disseminação das 
orientações em termos de concepção da missão, dos objetivos e das estratégias mais 
amplas a serem seguidas pela instituição -,  e a terceira, referente à necessidade de 
incremento do levantamento de recursos financeiros no nível local, para fazer face às 
iniciativas no sentido da especialização.    Vejamos como alguns padres falam a 
respeito da forma pela qual essas instâncias desenvolvem suas atividades:  

O padre trabalha atualmente com dois conselhos: o Conselho Pastoral, 
que se reúne uma vez por mês, durante todo um dia - em alguns lugares 
semanalmente -, para avaliar, planejar e decidir todos os passos pastorais 
da paróquia; e o Conselho de Finanças de cada comunidade, que se reúne 
uma vez por mês." (Valdir Campelo, da paróquia de Cabaceiras)  

 
Como podemos ver, a importância das atividades administrativas é crescente, sendo 
gasta uma parcela considerável do tempo nas paróquias em reuniões referentes aos 
aspectos relacionados com a necessidade de uma direção racionalizada das ações 
reativas da Igreja Católica. 
 
Dependendo dos contextos locais de cada paróquia, aparecem outras inovações 
estruturais.  Além das já citadas, existem, por exemplo,  Conselhos Administrativos, 
que se especializam nas funções de direção burocrática da instituição, como o que 
acontece na paróquia de Monteiro: 

Para administrar, nós temos o Conselho Administrativo; para determinar 
as linhas e normas pastorais, temos o Conselho Pastoral.  Existem também 
os diversos grupos pastorais, como o de catequistas, o de animadores do 
Crisma, o de Evangelização.  Então, são vários grupos que estão presentes 
na vida da comunidade, participando da administração da vida da Igreja.  
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Em termos de estrutura, a Igreja não gira mais em torno da figura do 
padre.  (padre de Monteiro) 
  

Outro exemplo da determinação das necessidades locais sobre os contornos da 
estrutura da organização, sempre na direção de uma racionalização das atividades, é o 
que acontece na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Campina Grande, onde 
existem 15 comunidades.  Para possibilitar uma maior eficiência nas ações 
institucionais, em cada uma destas foi criado um Conselho Comunitário, cujo conjunto 
compõe uma  rede de leigos que  tomam decisões, planejam a nível de cada unidade e 
se fazem representar em instâncias mais gerais, como diz o padre José Vanildo de 
Medeiros: 
 

A principal mudança estrutural desses dez últimos anos foi a organização 
de conselhos comunitários.  Antes eles não existiam.  Cada comunidade - 
na nossa paróquia são 14 - tem seu conselho.  Esses conselhos elegem 
representantes de cada uma das comunidades para o Conselho Pastoral 
da Paróquia. Este conselho acompanha também  as equipes de serviço: a 
de Liturgia, de Catequese, de Visita aos Enfermos e etc.  Essas equipes vão 
se fortalecendo a cada dia. 

 
Essa incorporação de instâncias de planejamento e coordenação na direção da 
descentralização do poder do padre responde também à necessidade de mobilizar 
recursos humanos para viabilizar as mudanças reativas recentemente realizadas.  
Adotando o modelo de participação dos leigos que é comum nas igrejas protestantes, a 
Igreja ataca o seu já antigo problema de insuficiência de padres, que são, há muito, em 
número muito aquém do adequado em relação ao crescimento da população em 
geral189, ao surgimento de novas comunidades e em referência ao seu recente processo 
de especialização dos serviços-produtos, acima mencionado.   
 
Além disso, essa capilarização do planejamento, avaliação e controle produz também a 
possibilidade de um feed-back  extremamente ágil da demanda religiosa, o que facilita 
a realização de possíveis mudanças e adaptações, no sentido de aumentar sua 
satisfação e conseqüentemente o sucesso da organização no mercado religioso.  É o 
que encontramos, por exemplo,  na fala de Padre Ribamar, da Catedral de Campina 
Grande: 
 

Na tentativa de fazer uma pastoral mais participativa, para envolver mais 
pessoas, criamos, por exemplo, uma coordenação pastoral, que tenta 
reforçar os conselhos pastorais que já existiam.  Essa coordenação 
pastoral, com representantes de todas as comunidades, tem uma reunião 
mensal e o grupo que mais reflete a atividade pastoral.  Ela analisa as 
questões, as necessidades, avalia o que está sendo feito.  É uma 
coordenação que tem a finalidade maior de refletir, a partir de 
representantes das comunidades, a caminhada que está sento feita, os 
passos que foram dados, os acertos, os erros, não é?  E tentando, através 

                                                           
189 Fala-se que nos últimos dois anos tem havido um despertamento vocacional no Brasil, mas os efeitos 
dessa provável retomada somente serão sentidos a médio prazo, devido, entre outros fatores, ao tempo 
médio de formação exigido pela Igreja.  
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disso, fazer um planejamento pastoral que responda aquilo que o povo 
precisa. 

  
Além dessas mudanças estruturais acima citadas, com a criação de novas instâncias de 
administração, o que se traduz no aumento da importância dos aspectos da gerência 
das ações das institucionais religiosas, um outro indicativo dessa tendência 
racionalizadora da Igreja Católica é dado pelo exame dos relatórios dos vários 
movimentos e pastorais da Igreja, referentes à Diocese de Campina Grande, no 
período que vai de 1983 a 1997,  o que não permite nenhuma generalização estatística, 
mas pode representar bem a tendência do que acontece em outras unidades do mesmo 
tipo. 
 
É visível naqueles documentos o gradual crescimento da preocupação da instituição 
com os aspectos ligados à racionalização das atividades.  De acordo com nossa leitura 
dos relatórios elaborados por vários setores da Igreja por ocasião das assembléias bi-
anuais - pastorais, equipes, setores -, que são enviados primeiro para a Diocese  e 
depois apresentados e discutidos durante o decorrer das assembléias, conceitos como 
planejamento, avaliação e controle vão aparecendo cada vez mais190.   
 
O movimento na direção da racionalização das atividades na Igreja Católica, 
sinalizado tanto pelas iniciativas de especialização dos produtos quanto pelo 
incremento organizacional em termos de estrutura e de aumento na ênfase nas 
atividades de planejamento, avaliação e controle, inclui também, como veremos a 
seguir, uma postura específica em relação à prática do marketing religioso. 
 
3 . 5 . 1 . 4 . Racionalização das atividades e a prática de marketing na Igreja 

Católica 
 
Um dos principais fundamentos do marketing é o de que é possível pesquisar, 
descobrir, alterar e atender as necessidades e preferências dos indivíduos por 
determinados produtos, através de processos de articulação entre meios e fins, 
objetivos e estratégias.  Em referência a essa idéia, podemos classificar as 
organizações ou instituições entre as "orientadas para o mercado" e as que adotam uma 
posição "de costas para o mercado".  Na linguagem de marketing, a primeira posição 
significa uma prática tal que permita ao próprio cliente determinar, com suas 
necessidades e desejos, as características gerais dos produtos pelos quais se 
interessam, desde sua concepção até as estratégias de distribuição.  Esse poder 
moldador da demanda sobre os produtos estaria ligado a uma conjuntura de intensa 
competição entre agências produtoras.   
 
A segunda posição seria a daquelas organizações que não levam em consideração a 
necessidade de sintonizar-se com as demandas dos consumidores, o que, em situações 
de alta competitividade, pode significar a não consecução de resultados satisfatórios 
em suas atividades. 
 
É a partir da década de sessenta, dentro do contexto da discussão das relações da 
religião com outros subsistemas de sociedades em processo de secularização, que a 

                                                           
190 Enquanto o espaço das pastorais e dos temas 'sociais' vai diminuindo. 
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abordagem das organizações religiosas em termos de uma perspectiva mercadológico-
empresarial se torna uma hipótese de trabalho, principalmente nos livros e artigos de 
Berger (1967;1963), já citados acima.  Para este, uma das conseqüências da introdução 
da lógica de mercado na esfera da religião seria também a aplicação dos princípios do 
marketing às atividades das igrejas e movimentos religiosos, o que se traduziria na 
necessidade de conhecimento do mercado, da sua segmentação e, sobretudo, a adoção 
de uma postura que levasse em consideração o ponto de vista dos consumidores. 
 
Mais especificamente, o principal sistematizador da articulação entre religião e 
marketing no nível teórico é Philip Kotler (1988; 1992)191, produzindo trabalhos que 
propõem princípios básicos para a utilização do marketing por instituições não 
lucrativas, como as igrejas, que, segundo ele, mesmo não visando o lucro monetário, 
são organizações que reúnem pessoas, instalações e materiais, e que procuram atingir 
objetivos precisos em suas relações com a sociedade.  De outra maneira, poderíamos 
pensar que há também, em relação a esse tipo de instituição, pressões ligadas aos seus 
resultados, em termos de adesão de fiéis, que influenciam as posições de poder, 
prestígio e influência que desempenham no mercado religioso e no espaço social mais 
geral. 
 
O aumento da competição no mercado religioso a partir da segunda metade do século 
vai produzir uma crescente importância do uso de estratégias de marketing pelas 
diversas organizações religiosas.  Os evangélicos, copiando estratégias dos seus irmãos 
norte-americanos, promovem Cruzadas Evangelísticas - introduzindo a prática de 
realizar grandes concentrações religiosas em estádios de futebol - nas quais técnicas 
avançadas de divulgação eram utilizadas;  acampamentos, nos moldes dos camp 
meetings dos metodistas norte-americanos, e  iniciam os investimentos em programas 
religiosos nas redes de Televisão, muitos deles, inclusive, importados dos Estados 
Unidos. 
    
No caso da Igreja  Católica, observamos nas duas últimas décadas do século XX o 
aumento da importância das estratégias de marketing, provocado pelas mudanças 
ligadas à intensificação da introdução da lógica mercadológica na esfera da religião, 
que determina a maneira pela qual as modificações nos produtos religiosos são levadas 
aos consumidores, e também em referência ao estilo dos neo-pentecostais, que se 
constituem como concorrentes respeitáveis no cenário do mercado religioso nacional.   
Modelos como os da IURD e da Renascer em Cristo, com sua ênfase na utilização de 
estratégias empresariais, que incluem, entre outros, consideráveis investimentos na 
área de telecomunicações, contribuíram para impulsionar uma reação da Igreja 
Católica nesse campo. 
 
As estratégias de marketing adotadas pela Igreja Católica vão ter, portanto, três 
referências básicas: as "novas maneiras" de fazer circular os produtos no mercado 
religioso; a concorrência com os neo-pentecostais, basicamente a IURD, e a 

                                                           
191 Há um número crescente de livros a esse respeito.  Dentre os autores que escrevem especificamente 
sobre o tema destacamos aqui, além de Kotler (1988;1992), Barna (1992), Flipo (1984).  Em termos de 
análises sobre o marketing aplicado nas atividades religiosas, a citação obrigatória no Brasil é 
CAMPOS (1997), com seu estudo exemplar a respeito do caso da IURD.  Há também o trabalho de 
Kater Filho (1997), ligando as técnicas de marketing  especificamente à atividade da Igreja Católica.   
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possibilidade de captação de recursos financeiros que a mercantilização de objetos 
associados ao sagrado representa.  
 
No que se refere às transformações nos processos para colocar um determinado 
modelo de religiosidade - quer seja em termos de discursos religiosos, quer seja em 
termos de práticas religiosas -, à disposição de indivíduos num dado espaço social, 
observamos que, gradualmente, as principais organizações religiosas adotam 
estratégias e mecanismos similares à disponibilização de qualquer outro bem de 
consumo no mercado. 
 
Essas mudanças são ditadas pela conjuntura mais geral da sociedade, caracterizada 
pela lógica do mercado e conseqüentemente do marketing , que estabelece os códigos e 
procedimentos básicos para a visibilização de produtos no espaço social, quer sejam 
eles os de beleza; vegetais com ou sem inseticidas; altas tecnologias de computação; 
artigos científicos; candidatos a cargos públicos; serviços sexuais; ou mesmo estilos de 
missas ou cultos. 
 
As diversas propostas de religiosidade têm que levar em consideração, portanto, nessa 
conjuntura de mercado religioso, fatores  tais como o cuidado com  as características 
mais centrais do fenômeno religioso, as referentes ao corpo doutrinal,  e também com 
as suas mais periféricas, tais como a organização da liturgia - os instrumentos a serem 
usados, o repertório e linguagem das músicas a serem cantadas -; a infra-estrutura do 
local de cultos e celebrações; as estratégias de visibilização social através de 
divulgação na mídia; os mecanismo que garantam a auto-sustentabilidade financeira.  
Além desses fatores, devem também ser objeto de preocupação das organizações 
religiosas as atividades de expansão; a política de formação e reciclagem de recursos 
humanos necessários à execução dos planos de crescimento e de especialização; a 
necessidade de diferenciação do modelo-produto religioso em relação aos outros 
oferecidos ao consumo dos indivíduos e outros dessa natureza. 
 
Uma segunda referência em relação à qual se desenham as atividades de marketing da 
Igreja Católica é o surgimento dos neo-pentecostais no cenário do mercado religioso 
no final da década de 70.  Nascida junto com muitas outras pequenas organizações de 
inspiração pentecostal, a IURD apresentou um diferencial que parece ter sido o motivo 
de sua sobrevivência e expansão: uma forte preocupação com a necessidade de 
satisfazer os desejos e exigências dos públicos-alvos, ou seja, uma forma de 
organização já pensada em termos de uma orientação voltada para o consumidor.   
 
Com uma mentalidade de marketing desenvolvida, o dinamismo que a IURD apresenta 
inaugura uma prática no mercado que vai aos poucos se impondo num certo grupo de 
concorrentes.  Algumas das marcas da política de marketing iurdiana são: (1) ênfase no 
uso dos diferentes meios de comunicação - jornais, programas de rádio e TV; (2) uso 
de técnicas que garantem um contato direto do centro produtor de bens e produtos 
religiosos ("ministérios", "programas", "serviços", "trabalhos", "cultos") com a 
expressão dos desejos e necessidades da demanda dos consumidores;  (3) e a 
preocupação com a segmentação da demanda, com o aspecto da necessidade de 
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inovações periódicas e com a necessidade de se ter atenção para as "oportunidades de 
negócio"192. 
 
Em grande medida, a reação da Igreja Católica na área de marketing nessa última 
década  é provocada pelo sucesso obtido pelas técnicas e práticas da  IURD, que 
culminaram na compra da Rede Record de Televisão.  É aí que a Igreja decide 
mobilizar recursos e partir para a compra de um canal próprio de Televisão, a REDE 
VIDA193 e para uma estratégia mais agressiva de propaganda e de relação com os fiéis-
consumidores via mídia eletrônica.  Vejamos como a atitude de  prestar atenção nas 
oportunidades de mercado - um dos elementos da visão de uma organização 'voltada 
para o mercado' - aparece, por exemplo na fala do padre Ribamar, da Catedral de 
Campina Grande, comentando a respeito do crescimento obtido pelas pastorais da 
paróquia dele: 

Acho que é o próprio dinamismo da pastoral.  Você começa descobrindo 
as lacunas que estão presentes numa cidade, numa paróquia.  Começa-se 
a descobrir que "aquele" grupo ali não está sendo bem atendido, que 
"aquele" grupo nunca foi valorizado, nunca foi pensado.  Depois é usar a 
imaginação para  prover alternativas de atingimento e resolução das 
carências detectadas.  

 
Dentro dessa nova política está o investimento em padres-cantores, padres-
apresentadores, freiras-cantoras-dançarinas e uma  série de novos estilos construídos 
nos moldes da sociedade do espetáculo e condicionados pelos meios de comunicação 
eletrônicos.  Essas novidades têm conseqüências diretas sobre os discursos e práticas 
religiosas, principalmente em termos de massificação194.  Um exemplo disso pode ser 
visto nas músicas que se cantam nas missas e celebrações.  A multiplicação das 
canções gravadas pelos padres cantores, que aparecem com freqüência em programas 
nacionais de televisão, faz com que o próprio conceito de liturgia "inculturada", isto é, 
uma prática de escolher os elementos da liturgia com base na cultura e na realidade das 
comunidades locais, um dos objetivos cultivados pela Igreja desde os tempos do 
modelo progressista,  seja questionado195.  As pressões populares para a adoção do 
estilo do padre tal, que faz uma missa com a "Aeróbica de Jesus", de outro que se veste 
como surfista, e outros na linha de animadores de auditório, são conseqüências da 
entrada da Igreja Católica no circuito da "sociedade da televisão". 
 
Junto com essa midiatização da  mensagem católica, temos o que muitos chamam de 
uma nova mercantilização do sagrado.  Aparece uma série de produtos ligados a alguns 

                                                           
192 Conforme Campos (1997: 205-36). 
193 A análise da programação televisiva de cunho religioso, tanto da TV Record como da Rede Vida, 
merece um estudo à parte.  Gostaria de indicar aqui apenas que os sinais de assemelhação com o modelo 
pentecostal, bem como o princípio mercadológico da segmentação das demandas-alvos podem ser 
facilmente observados na programação da emissora católica. 
194 De acordo com o padre Edivar de Morais, de Monteiro-PB, que se mostrou contrário ao modelo dos 
padres pop-stars, há uma pressão para que os religiosos adotem o estilo que o povo vê nas TV.  Nas 
palavras dele: "Eu me sinto pressionado pelo estilo dos padres Marcelo Rossi, Zeca e outros, sobretudo 
no que diz respeito às celebrações, que apelam mais para a emoção do que para a razão".  O padre 
Francisco de Assis, de São Sebastião do Umbuzeiro  
195 O padre Miguel, da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campina Grande, comenta 
sobre isso (na entrevista): "Eu vou celebrar no meio do mato, numa escolinha lá de Cajazeiras, e quando 
é durante a missa, eles pedem para exaltar os anjos, para cantar a "música do padre Marcelo"(p.11). 
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símbolos sagrados e associados com os padres pop-stars, que representam uma fonte 
significativa de recursos financeiros para a Igreja, nesse momento de reorganização 
reativa.  A venda de terços bizantinos, bonecos da pastoral da Criança, CDs do padres 
cantores e de vários outros produtos, é uma forma eficiente de levantar capital sem os 
incômodos da condenação feita à apelação para a contribuição que os pastores da 
IURD fazem.  É claro que o aumento da importância dessas atividades econômicas das 
organizações religiosas tem suas conseqüências sobre as práticas religiosas.  Mais uma 
vez o exemplo será na área da música:  um informante, que desempenha a função de 
"animador" dos cânticos na Catedral de Campina Grande, denunciou a  pressão das 
gravadoras para "empurrar", através do planejamento centralizado da liturgia, as 
"novas" músicas nas missas, ("cada vez mais umas são mais parecidas com as outras" - 
alusão ao processo de homogeneização presente no campo da produção artística de 
massa e que parece se repetir na área da produção de música religiosa) aquelas que são 
cantadas pelos padres pop-stars ou pelos cantores que as duas gravadoras de 
propriedade da Igreja patrocinam, através do planejamento litúrgico nacional. 
 
A ênfase que a Igreja passa a dar na utilização de estratégias cada vez mais sofisticadas 
de marketing, acima discutida, está vinculada ao conjunto de medidas reativas da 
Igreja aos dados que indicaram a perda de fiéis para outros concorrentes no mercado, 
principalmente nas duas últimas décadas.  Um outro aspecto dessa reação é a adoção 
de novos métodos de evangelização, que passamos, então a comentar.   
 
Um último ponto sobre a atenção especial da Igreja Católica às estratégias de 
marketing refere-se à prática recente de promover mega-concentrações, principalmente 
em datas socialmente significativas.  Apoiando-se em esquemas publicitários 
sofisticados e na ativação de extensas redes de mobilização nas paróquias, a Igreja tem 
se preocupado em mostrar sua força através dessas demonstrações públicas, de alta 
eficácia nessa conjuntura de valorização dos "eventos" em que vivemos, inclusive 
investindo na valorização da participação dos padres pop-stars, advinda do uso 
planejado e continuado da mídia eletrônica.  
 
3 . 6 . O AUMENTO DA COMPETIÇÃO E A 'NOVA EVANGELIZAÇÃO' 
 
Em meados de 1995, no Recife, entrei num templo católico para assistir a uma missa e 
ouvi um padre falando a respeito da necessidade de cada um se transformar num 
missionário.  Depois de apresentar alguns exemplos padrões retirados da Bíblia sobre a 
ação missionária de vários 'servos do Senhor" ele terminou o sermão anunciando o 
início próximo de cursos de capacitação para fiéis interessados na participação na 
atividade de  evangelização de casa em casa.  O padre estava falando de um novo estilo 
de evangelização que a Igreja estava iniciando a propor, a "Nova Evangelização", que 
repete o modelo evangélico de multiplicação a partir da responsabilidade missionária 
individual. 
 
Além das transformações já citadas acima, ligadas aos processos de racionalização das 
atividades visando à maximização dos resultados, vamos assistir, na última década do 
século XX,  ao surgimento de uma atitude diferente  da Igreja no  que diz respeito à 
evangelização.  A nova conjuntura, já caracterizada em termos de perda do poder da 
tradição na determinação das escolhas individuais no campo da religiosidade e pela 
intensificação da luta entre propostas de religiosidade pela adesão das pessoas, coloca 
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para a Igreja Católica a necessidade inédita de preocupar-se com os números relativos 
à afiliação religiosa.   
 
O discurso sobre a evangelização do mundo, que sempre significou outra coisa 
diferente da preocupação com a conquista de fiéis, ou com o número de freqüentadores 
das missas e participantes nas atividades eclesiais, agora tem que abordar a 
necessidade de fazer frente ao avanço de outros modelos de religiosidade no cenário do 
mercado religioso nacional, dando origem à chamada "Nova Evangelização"196. 
     
Depois de todo esse tempo desfrutando de uma posição semi-monopolista dentro do 
mercado, a Igreja Católica e seus agentes principais - os padres -, são chamados a 
enfrentar uma incômoda situação de disputa pelos fiéis.  Enquanto os pastores 
evangélicos encaram com total naturalidade a atividade de busca de novos fiéis, como 
veremos posteriormente, encontramos vários indicativos do desconforto dos padres 
nessa nova conjuntura  nas respostas à questão a respeito das  estratégias de 
proselitismo utilizadas.  Vejamos algumas das falas: 

Olha, a palavra proselitismo é um pouco chocante, não é?  Nós 
trabalhamos mais com a disponibilidade.  As pessoas se apresentam e a 
gente sempre fala a partir do ponto de vista da liberdade.  Esse negócio de 
até ficar fazendo oferta como se religião fosse uma mercadoria, isso não 
só fere a mim, como também entristece. (...)  Quem gosta de fazer 
proselitismo é a Renovação Carismática.  Ela ainda vai levar muita 
cacetada para aprender, porque ela tem que entrar no pensamento da 
Igreja do Brasil e não ser uma Igreja paralela, que faz proselitismo. 
(Padre João Saturnino de Oliveira, paróquia de Santa Luzia)  
 
"Olhe, proselitismo é uma palavra feia para a Igreja Católica, não é?  
Nossa igreja não faz proselitismo."(grifo nosso.  Padre Acírio, paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus, Campina Grande) 
 
Aqui não temos Renovação carismática.  Não temos esses movimentos, 
vamos assim dizer, pentecostais, como é o caso dos carismáticos, que tem 
uma grande influência na Igreja hoje, não é? (padre José Ronaldo, da 
Paróquia de Taperoá, quando perguntado a respeito das estratégias de 
proselitismo) 
 
Olha, a Igreja não faz proselitismo.  Não é uma seita, que está precisando 
de proselitismo.  A Igreja está acompanhando as comunidades, não é? E 
não se importa com proselitismo.  Não conquistamos fiéis.  Não é nossa 
intenção. (Monsenhor Luiz Pescarmona, Paróquia de Araçagi) 
 
Eu não digo proselitismo.  Nós da Igreja Católica não somos proselitistas.  
Temos o cuidado para não fazer da religião um comércio, nem um 'ôba, 
ôba'!  Não estamos de porta em porta, nas praças.  Não temos 
proselitismo, temos uma conscientização. (frei Severino Batista de França, 
da paróquia de Catolé do Rocha, 54  anos) 

                                                           
196 As linhas gerais do novo plano de evangelização estão contidas no No. 54 da série Documentos da 
CNBB, que tem como título "Direterizes Gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil." 
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Na verdade não tem proselitismo, porque, tradicionalmente, todo mundo  
é católico.  Acho que nunca trabalhamos estratégias de proselitismo 
porque todo mundo era católico.  O que acontece é tentar re-evangelizar 
as pessoas que são católicas ao menos no papel.  Isso se tenta fazer e o 
meio principal é, na verdade, o ministério da música.  Estamos tentando 
chamar a atenção, principalmente da juventude, através da música.  Há 
dois anos trabalho com jovens nesse município de Camalaú.  Tem cerca de 
100 jovens envolvidos nesse trabalho. (padre João Jorge, paróquia de 
Camalaú) 

 
Nas falas acima, podemos ver pelo menos três atitudes típicas na reação dos padres a 
respeito do proselitismo e da própria competição entre as organizações religiosas: a 
primeira, a negação da competição, o que pode ser compreendido à luz da posição que 
historicamente a Igreja tem ocupado no mercado religioso no Brasil.  Mesmo depois 
da separação oficial do Estado, a Igreja Católica continuou durante muito tempo como 
uma liderança hegemônica isolada.  Isso produz um certo estranhamento em relação a 
uma situação em que ela tem que admitir a necessidade de "sujar as mãos" e tomar 
providências para evitar que os pentecostais e neo-pentecostais atraiam suas "ovelhas".  
Um exemplo dessa posição é a fala do padre Valdir Campelo, da paróquia de 
Cabaceiras: 

A Igreja Católica sempre foi hegemônica nessa região e procura não fazer 
proselitismo.  Não vive em busca de novos adeptos. (...) Não trabalhamos 
nessa linha.  Estamos trabalhando com os fiéis católicos. 

 
A segunda, a negação da prática do proselitismo pela alegação de que o que a Igreja 
está fazendo não é lutar para conquistar novos fiéis e sim trabalhar pela "volta" ou pelo 
"compromisso" por parte dos católicos que estão  "afastados".  A rigor, isso não seria 
proselitismo porque significaria trabalhar no âmbito do próprio "rebanho", como 
podemos ver na fala do padre Rômulo Remígio, da paróquia de Aroeiras: 

A palavra proselitismo é terrível pra gente.  Prefiro dizer assim, 'o jeito de 
atrair as pessoas, de conquistar o coração das pessoas, de fazer com que 
as pessoas se sintam ou assumam sua condição de católicos'.  

 
A  terceira, a localização do proselitismo nos "outros", no caso, na Renovação 
Carismática ou nos evangélicos.  O que observamos é que os carismático realmente 
trabalham com a idéia de "conversão", num padrão bastante semelhante ao dos 
evangélicos, o que envolve, entre outros elementos, uma ruptura com uma identidade e 
adoção de outra, e a aceitação de um padrão ético diferenciado.   Isso poderia justificar 
a  idéia de que "eles" é que são proselitistas.  Na prática, porém, a "Nova 
Evangelização", partindo do pressuposto de que o padrão do católico nominal é muito 
próximo do não-católico, propõe uma atitude crescentemente agressiva de todos os 
setores da Igreja, no sentido de produzir uma reação ao avanço dos concorrentes, o que 
se traduz em estratégias de envolvimento de fiéis, quer seja através do estímulo à 
participação nas atividades das inúmeras pastorais e equipes, quer seja através do 
ministério da música, de atividades esportivas, dentre outras. 
 
Uma variação da segunda atitude apareceu na fala de outros padres, que consiste na 
negação da prática do proselitismo e  o simultâneo anúncio de atividades de 
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proselitismo.  Por exemplo, no discurso do padre Assis Meira, da paróquia de Picuí ele 
afirma não fazer proselitismo e depois anuncia duas estratégias "missionárias".  Ele 
justifica sua opinião dizendo que, a rigor, ela  não está buscando converter ou 
conquistar novos fiéis, mas atingir, despertar os que já se declaram católicos.  Isso tem 
uma certa lógica, na medida em que grande parte da população é, em termos nominais, 
católica.  Todavia, em termos organizacionais, se na prática isso se traduz em falta de 
compromisso institucional, numa participação irregular nas celebrações e atividades da 
igreja, e também no seu sustento, podemos entender a preocupação "missionária" que 
aparece nas falas, apenas aparentemente contraditória.  Vejamos  trechos das 
entrevistas que apontam para essa atitude: 

Rapaz, a gente não tem essa atividade (de proselitismo) aqui muito, assim 
com muita ênfase.  A paróquia aqui é um pouco conservadora, de modo 
que a gente não tem construído muito ainda essa ação mais missionária 
em busca do pessoal. (...) A gente tem aí programada para o mês de junho 
e agosto uma extensa campanha missionária aqui em Picuí, e também um 
pouco de programação nos colégios para ver se atingimos mais esse 
pessoal que está afastado da Igreja.  Mas assim no sentido mesmo de 
proselitismo, de ir em busca, de  lutar para aumentar o número de fiéis 
que participam, a gente está meio recalcado nisso. (padre Assis Meira, 
paróquia de Picuí) 

 
Vale ressaltar também que o uso das expressões grifadas (por nós) indicam que há 
uma intenção que ainda não se realizou por causa do 'conservadorismo', ligado a um 
modelo de religiosidade adequado para uma conjuntura já ultrapassada.  Vejamos 
outro exemplo, onde encontramos inclusive o uso de uma linguagem anteriormente 
associada com o universo da prática dos evangélicos ('proclamar', 'aceitar', 'de casa em 
casa'):  

A paróquia não faz proselitismo.  A paróquia proclama o evangelho e 
aceita quem realmente se sente livre para aceitar a fé em Jesus Cristo. 
(padre da paróquia de Monteiro) 
 
'Proselitismo' me parece estranho, porque a gente não usa proselitismo 
para conquistar fiéis de maneira alguma. (...) Os fiéis vêm de forma 
espontânea.  Agora, nossa paróquia tem, assim, uma característica de 
alegria e um bom acolhimento.  Nós primamos por isso.  Temos uma 
equipe de recepção e de acolhida.  As pessoas ficam distribuídas na frente 
da igreja, às portas, nas calçadas.  Algumas cuidam do estacionamento, 
zelando pelos carros, cuidando deles durante a celebração.  Outras ficam 
às portas recebendo as pessoas idosas.  Também as celebrações têm uma 
característica que é muito forte de alegria, de festa mesmo.  Não são 
coisas que a gente faz para conquistar fiéis.  É o nosso estilo e as pessoas 
na paróquia se identificaram bastante e isso vem, digamos assim, dando 
bons resultados.  Isso faz com que as pessoas gostem, participem e até 
convidem outros também.(padre Vanildo, paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima, Campina Grande) 
 
Geralmente é nas cidades grandes que se encontra mais essa questão do 
proselitismo.  Por aqui o pessoal tem uma religião mais definida.(...) 
(sobre novas estretégias para conquistar fiéis) Estamos realizando 
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trabalhos missionários, que consistem na visita de casa em casa para 
reanimar famílias afastadas, chamando-as à participação. (padre Espedito 
Fernando, paróquia de Teixeira) 
 
O projeto 'Rumo ao Novo Milênio' está propondo atitudes novas em 4 
dimensões: a do serviço; a do diálogo; a da comunhão eclesial; e a do 
anúncio.  Por que essas 4 dimensões?  Para atingir os 'afastados'.  A 
Igreja está adotando como ponto de partida atingir aos irmãos que estão 
distantes.  E essa atitude é eminentemente missionária. (padre João 
Saturnino, Santa Luzia, que afirmou, como registrado acima, que 
proselitismo é 'coisa' da Renovação Carismática.) 

 
Já na fala de padre Ribamar, da Catedral de Campina Grande, embora haja o 
indicativo do mal-estar com a idéia do proselitismo, podemos também encontrar uma 
atitude mais assumida em termos de uso de estratégias para conquistar/atingir fiéis: 

Eu não sei bem se a palavra para nós é exatamente proselitismo.  A nossa 
intenção é juntar as pessoas para que elas possam viver melhor, ter uma 
comunhão maior com Deus e com a comunidade.  De qualquer modo 
temos tentado atingir a juventude e os casais.  Claro que, por extensão, 
também conseguimos um contato com as crianças.  Se você faz um 
trabalho com a família, naturalmente os jovens e as crianças serão 
envolvidos.  A família, é, portanto nossa principal estratégia.  
 

As dificuldades em relação ao proselitismo encontram-se também associadas com 
atitudes ambivalentes em relação ao ambiente de pluralismo e  de competição.  A 
tendência mais forte encontrada foi a de negar a competição.  Essa "vergonha" em 
admitir a lógica do mercado parece estar ligada ao fato de que não é uma posição 
comum reconhecer que nessas coisas de religião se exerce, cada vez com mais 
intensidade - como também na âmbito de outras atividades consideradas de certa 
maneira como sagradas, como a produção de conhecimento na academia (o que não 
impede que professores e departamentos promovam articulações e movimentos 
velados de aprovação/reprovação de teses, inclusão/exclusão de artigos, dependendo 
do grau em que os candidatos, autores se filiem ou não aos cânones das diversas 
"igrejas") - a lógica da concorrência. 
 
No caso dos padres, alguns trabalham com uma idéia, resultante da fixação nas fases 
anteriores da história da religião no Brasil,  de que a Igreja Católica é tão poderosa que 
não admite concorrentes.  De acordo com essa visão, o que estaria acontecendo na  
verdade é que as outras igrejas trabalhariam no espaço que os católicos não 
conseguem atingir, não havendo, porisso, uma competição propriamente dita, mas uma 
complementação.  Essa posição implica, por um lado,  no reconhecimento da 
impossibilidade de um monopólio religioso perfeito, e, por outro,  numa certa negação 
da conjuntura mais recente do mercado religioso, que aponta para a intensificação da 
concorrência e para um descenso dos números referentes, inclusive, à declaração 
nominal de catolicismo.  Vejamos algumas falas nesse sentido: 

Ninguém compete com a Igreja. (...) O povo é tanto que não conseguimos 
alcançar toda a multidão que está aí.  Trabalhamos muito, nos 
organizamos, falamos, anunciamos, mas não conseguimos dar conta da 
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multidão de pessoas.  Então, cabe, tem vaga para todos. (Monsenhor Luiz 
Pescarmona, Araçagi). 
 
(...) porque não estamos preocupados em trazer, em arrancar gente de 
outras associações religiosas para nossa igreja.  Não estamos 
preocupados com isso até porque nem necessitamos disso.  Estamos 
preocupados em ajudar os católicos, que, às vezes, estão afastados por 
diversas situações, a se sentirem, católicos novamente. (padre Rômulo 
Remígio, paróquia de Aroeiras) 

 
No caso do padre Espedito Fernando, da paróquia de Teixeira, a ambivalência é 
evidente. Se por um lado ele disse não se preocupar com a competição, quando 
perguntamos a respeito das mudanças que têm havido no papel do padre dentro da 
instituição, ele declarou: 

Vou ter que procurar novos métodos, novas maneiras, sobretudo para 
lidar com essa situação muito pluralista.  

 
Dos entrevistados apenas uma minoria assumiu uma atitude de desconsideração para 
com as mudanças no campo.  Um dos que apresentaram essa postura foi o padre Paulo 
Roberto de Azevedo, da paróquia do Congo, onde existem apenas três modelos 
religiosos em competição - o que pode influenciar também, de certa maneira, esse tipo 
de atitude -, como vimos  em algumas de suas falas que se seguem: 

Pouco se me dá essa estória de competição. (...)Olha, eu não me incomodo 
com o pluralismo não, porque o que a gente vê é o seguinte: a fé do povo é 
muito pouca.  Hoje está aqui, amanhã passa para a Assembléia de Deus, 
no outro dia já está em outra igreja.  Assim, não me incomodo muito com 
esse pluralismo religioso, porque o povo não tem consistência. (...) Não 
tenho estratégias de proselitismo porque não me dou muito com essas 
novidades. (padre Paulo Roberto de Azevedo, Congo) 

 
A preocupação com a competição e com o pluralismo remete a ação das organizações 
religiosas para a necessidade de concentrar esforços no sentido de fornecer serviços 
religiosos que se adeqüem ao máximo à demanda dos consumidores.  É sobre isso que 
passamos a discutir. 
 
3 . 7 . O AUMENTO DA COMPETIÇÃO E A ÊNFASE NO CONSUMIDOR 
 
Assim como é comum ouvir a respeito de uma empresa secular que, eventualmente 
preste um mau serviço aos clientes, que "numa situação de concorrência as coisas 
seriam diferentes", pelo fato de que o risco maior de perder o freguês para outra firma 
competidora produziria uma maior atenção para com os compradores, em termos de 
mercado religioso,  o aumento dos níveis de competição produz a ascensão da figura 
do consumidor.  O que se observa é que quanto mais forte o imperativo de lutar pela 
adesão dos indivíduos, maior atenção será dada aos desejos, necessidades e 
reivindicações da demanda dos fiéis.   
 
Como já dissemos anteriormente, é justamente em referência a dois fenômenos que 
atuam no sentido do questionamento da posição de poder ocupada pela Igreja Católica 
historicamente que a dinâmica das transformações em suas propostas de religiosidade 
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pode ser compreendida.  Um deles é o fenômeno da secularização do mundo e o outro 
o avanço de outras propostas de religiosidade no mercado religioso.  O primeiro 
contribui para a diminuição da força da religião na vida das pessoas e  da tradição - no 
caso, a católica - de determinar a escolha religiosa dos indivíduos, o que abre as portas 
para o avanço de outros modelos de religiosidade, provocando o aumento dos níveis 
de competição no mercado. 
 
Esse refluxo da definição religiosa do mundo em geral e no caso específico do poder 
do catolicismo no Brasil, que ganha visibilidade nas estatísticas governamentais e em 
outras realizadas por especialistas do campo, provoca uma reação da Igreja Católica 
no sentido de recuperar o prestígio e a preferência popular.  Essa reação vai se traduzir 
numa abertura cada vez maior da esfera da religião às influências e determinações da 
sociedade inclusiva, mediadas pela força da demanda dos consumidores. 
 
O que vamos encontrar no discurso dos padres a respeito das transformações que têm 
acontecido no modelo do catolicismo é justamente a preocupação com a recuperação 
da freqüência dos fiéis, com a volta dos que foram cooptados pelas seitas e 
movimentos adversários e com a necessidade de proporcionar um despertar dos 
católicos nominais que os torne mais resistentes ao assédio de outras  propostas 
cintilantes de religiosidade. 
 
É, portanto, a partir da preocupação com a perda de fiéis, com a competição dentro do 
mercado religioso com outras organizações religiosas, e até com a irreligiosidade, que 
evolui a dinâmica das transformações dos discursos e práticas religiosas da Igreja 
Católica, ganhando cada vez mais força a determinação da demanda dos 
consumidores.  Sinais do peso da vontade dos fiéis nas decisões referentes à produção 
de bens religiosos podem ser vistos em algumas falas tais como esta: 

Na verdade, o que anima o clima dentro da Igreja é o que a sociedade e o 
povo pede.  Quando cheguei aqui, em 1986, o bispo ainda estava muito 
empolgado com as CEBs.  Depois o assunto foi morrendo em nossa 
Diocese e a Teologia da Libertação também foi perdendo espaço.  O que 
domina hoje na Igreja é o Movimento Carismático, que tomou a frente e 
gerou uma mudança por completo.  Se alguém vem aqui pensando em 'luta 
pela terra', em 'defesa dos direitos humanos', 'apoio a sindicatos', 'luta 
pela justiça', agora isso já passou.  Quase não se fala mais nisso.  O clima 
mudou por completo. (Padre João Jorge, 45 anos, Camalaú) 
 

Podemos perceber a rapidez com a qual um modelo, no qual os temas de inspiração 
sócio-política eram significativos, é substituído por um outro mais espiritualista, 
justamente a partir da força que a demanda dos consumidores exerce, nestes tempos de 
mercado religioso competitivo.  Essa mudança a que nos referimos tem como origem 
não o fato de que problemas da situação social tenham sido resolvidos, o que 
justificaria uma mudança do modelo progressista de Igreja para um outro no qual a 
denúncia, a 'conscientização' das massas perdem a importância.  O que observamos é 
que as transformações têm como elemento gerador fundamental a crescente 
necessidade de dar  aos consumidores o que eles pedem, inclusive para evitar a evasão 
deles para outros modelos de religiosidade que estejam mais próximos de sua 
demanda.  O mesmo padre, falando sobre as mudanças nos temários dos sermões, 
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coloca a gradual perda de importância dos temas sócio-políticos como um resultado da 
pressão silenciosa dos fiéis: 

Na verdade tem mudanças bem visíveis.  Quando eu comecei aqui, o tema 
era social: a sociedade, a economia, o capitalismo, o socialismo, os sem-
terra, a corrupção política.  Hoje, eu tento continuar com isso pelo menos 
num grau menor, mas hoje você vê o fiel pedir mais é estórias, 
testemunhos pessoais.  O fiel quer ouvir palavras que fortaleçam a sua fé 
individual.  Ele não se interessa sobre economia, se vai bem, se vai mal, 
quem é culpado de quê.  Ele quer ter uma experiência viva de Deus, de 
Jesus Cristo.  Nesse ponto, a cabeça, o intelectual, está sendo substituída 
pelo coração. 

 
A referência a dois momentos, um no qual a ênfase era nos temas sociais e outro no 
qual os temas mais 'espirituais' ganham destaque, nos faz pensar sobre as razões das 
transformações ocorridas.  Ao nosso ver, a questão não é que a massa de fiéis tem hoje 
uma preocupação menor ou maior a respeito dos temas focalizados pelo modelo 
progressista de Igreja, anterior ao que hoje prevalece.  Aparentemente, o interesse pela 
tematização religiosa dos aspectos ligados à conjuntura sócio-econômico-política não 
sofreu grandes alterações.  O que é mais importante nessas falas é o contexto em que 
elas surgem, caracterizado pelo reconhecimento, por parte da Igreja, do aumento da 
competição e da perda de espaço no mercado religioso.  Agora,  a mesma demanda de 
anos atrás se impõe de maneira mais significativa, obrigando a organização a mudar 
numa direção mais  próxima da sua satisfação.   Na fala do padre José Dantas, de 
Lagoa, é justamente a competição e o desejo de recuperar os fiéis que impulsiona a 
mudança: 

O principal efeito do pluralismo é a mudança.  Quando eu cheguei aqui 
encontrei uma igreja que realmente não tinha nada.  A igreja era vazia e, 
neste sentido, com o objetivo de recuperar os católicos que tinham ido 
para outras igrejas, a gente desenvolveu o trabalho religioso, não é?  E 
estamos avançando neste sentido. 

 
Nessa fala podemos ver a avaliação da relação entre satisfação da demanda dos fiéis e 
a recuperação da audiência.  É a perspectiva da eficácia do atendimento da demanda  
que reforça a necessidade de operar tomando providências na direção das 
transformações.  Padre João Saturnino, de Santa Luzia, assim se expressa sobre isto: 

A Igreja hoje está mudando e é isso que está fazendo as pessoas voltarem. 
(...) O nosso papel de padre está mudando de acordo com a atualização da 
teologia: o mundo mudou, meu jovem, não vamos ser ingênuos.  Por 
exemplo, a Igreja, para poder acompanhar esse mundo racionalizado e 
individualista, ela tem que se modernizar. A gente tem que acompanhar a 
evolução do tempo. 

 
Na mesma direção, registramos a fala do padre Acírio, de Campina Grande, 
comentando sobre  as mudanças em termos de liturgia acontecidas recentemente: 

Hoje você tem mais instrumentos, o período de cânticos nas celebrações 
aumentou.  A gente tem que se adaptar aos tempos, não é? 
 

Essa necessidade de 'acompanhar a evolução dos tempos', de 'se adaptar', é um 
diferencial de um modelo de catolicismo que não trabalha mais com a idéia da 
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centralidade da religião e da Igreja na sociedade.  Essa visão é substituída pelo 
reconhecimento de que a esfera da religião é apenas uma das partes da vida em 
sociedade  e   que,  diferentemente  do   que  acontecia em outras épocas, a proposta de  
religiosidade concorre agora com outras pela preferência dos fiéis no mercado197.   
 
Estas novas condições nas quais as organizações religiosas operam vão determinando, 
em graus e modalidades diferenciados, a dinâmica das práticas e dos discursos 
religiosos.  O caso da Igreja Católica é emblemático pelo fato de se constituir na maior 
organização religiosa da América Latina, que recentemente vê sua posição ocupada no 
mercado religioso atingida, observando-se uma série de medidas institucionais 
tomadas com o objetivo de sua recuperação.    A centralidade do consumidor que 
emerge nesse momento pode ser vista como uma tendência presente em vários setores 
da esfera da religião em geral, já comentadas anteriormente e particularmente num 
conjunto de medidas tomadas pela Igreja Católica, no qual se inscreve o progressivo 
abandono dos temas sociais, acima mencionado e transformações na liturgia e no 
estilo dos padres. 
 
Nesses últimos dez anos vamos assistir a uma série de mudanças na organização das 
celebrações da Igreja Católica.  Dentre elas, vale citar que, à ênfase na participação, 
presente desde a vigência do modelo progressista de Igreja, soma-se agora o 
direcionamento para um novo estilo, que combina elementos ligados ao  espetáculo 
com uma tendência espiritualista-mística de inspiração pentecostalista.  Todas as 
transformações das práticas litúrgicas se referem ao esforço no sentido de atendimento 
das necessidades dos consumidores, numa tentativa de evitar a evasão de fiéis em 
direção de outras propostas de religiosidade.  O destaque da Renovação Carismática 
nesse movimento em direção do incremento da participação dos fiéis via liturgia é 
significativo, inclusive porque é em referência ao avanço dos pentecostais e 
neopentecostais evangélicos que a reação católica vai acontecer.  Vejamos algumas 
falas relacionadas a esse tema: 

A liturgia deve ser a prioridade de toda a Igreja.  (...) A liturgia é a grande 
pastoral da Igreja Católica hoje.  Nos últimos dez anos a freqüência dos 
fiéis aumentou em quase 90%, graças aos novos movimentos como a 
Renovação Carismática e o Encontro de Casais com Cristo.(Padre João 
Batista da Silva, Boqueirão) 

 
A Igreja tem descoberto o "filão" da liturgia na esteira da assimilação da fórmula de 
alguns dos principais concorrentes evangélicos, que se concentram na música e no 
investimento nas celebrações como forma de conquistar novos fiéis.  As tendências 
recentes privilegiam a espontaneidade, a adoção de modelos  mais participativos de 
lideranças das reuniões de celebração, a ênfase na música e o investimento em 

                                                           
197 Aparece em várias entrevistas a idéia de competição da religiosidade católica não só com outras 
propostas de religiosidade, mas também com a própria irreligiosidade.  Por exemplo, citamos aqui um 
trecho do que disse o padre João Batista, de Boqueirão: "O que mais dificulta a conquista de fiéis são os 
meios de comunicação social.  Por exemplo, a televisão, que destrói bastante."  Também na fala do 
padre de Monteiro aparece a idéia de competição entre a Igreja/a religião e a não religião, ou com outra 
vozes que ganham a mesma estatura: "Antigamente tínhamos só o púlpito da Igreja.  Hoje em dia temos 
o púlpito da televisão, da mídia, dos meios de comunicação, que concorrem com a mensagem da 
Igreja". 
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novidades secularizantes que não atingem a missa em si, mas são incluídas no espaço 
das celebrações. 

O povo hoje está procurando o louvor.  Por exemplo, a Renovação 
Carismática é uma que está tomando conta da Igreja.  A maneira nova de 
expressar, de animar as nossas liturgias faz realmente o pessoal se sentir 
bem, não é?  Nesse novo jeito, nessa nova maneira. (Frei Valdomiro José, 
de Pitimbu) 
 

Como vemos, é o fato do que o pessoal "procura" - no caso, o louvor -, e a 
preocupação com o 'se sentir bem' que parece definir a adoção do estilo de celebrar 
atualmente praticado.  Em uma certa medida esse critério vai aparecer em toda a 
história do catolicismo, inclusive, na própria decisão de usar a língua portuguesa nas 
missas ao invés do Latim tradicional, já  encontramos uma medida destinada a reagir 
no sentido de preservar o espaço ocupado pela Igreja Católica na sociedade.  O que 
observamos agora é uma agudização dessa tendência, provocada pelas mudanças 
estruturais ocorridas no mercado religioso nacional.   
 
A influência do gosto do consumidor vai se verificar em muitos elementos das práticas 
litúrgicas católicas.  Vejamos o que diz o padre Espedito Fernando, de Teixeira: 

A maior mudança em termos de liturgia foi adaptar as práticas litúrgicas à 
realidade local.  Essa mudança trouxe elementos vários, não é?  
Dramatizações, encontros de preparação dos leitores, das pessoas que 
'puxam' os cânticos, as veste litúrgicas que os padres usam, vários outros 
elementos.  O povo mesmo diz: 'quando se vê a liturgia hoje nem se lembra 
mais da liturgia de 10 anos atrás, porque está bem evoluída, com vários 
elementos que valorizam a participação do povo. 

 
Aqui aparece a força da demanda dos consumidores em termos de 'participação do 
povo', mas também no que se refere ao direcionamento das novidades à 'realidade 
local'.  Como vimos também, há o investimento em tipos novos de práticas litúrgicas - 
os 'encontros' e as 'dramatizações' e em alguns lugares a 'dança litúrgica', em outros a 
'Aeróbica do Senhor',  dentre outras variações.   
 
Em outras falas, a  busca do atendimento à demanda  dos consumidores é citada como 
o esforço para incluir na liturgia "elementos da vida do povo", como por exemplo: 

Houve mudanças sim na liturgia.  Eu estou aqui há quatro anos e alguns 
meses e tínhamos uma comunidade muito fechada para o novo, sobretudo 
no que diz respeito à inculturação da liturgia.  Temos uma equipe que se 
reúne semanalmente para preparar as liturgias dominicais e de fim de 
semana e aí procuramos trazer elementos da vida do povo para a nossa 
celebração. (Padre de Monteiro) 

 
Nessa conjuntura de competição pela preferência dos fiéis, a satisfação dos 
consumidores aparece explicitamente nas entrevistas como sendo o critério em torno 
do qual as práticas litúrgicas se definem, como vemos na fala do padre Assis Meira, de 
Picuí, onde existem cerca de 9 igrejas concorrendo com o modelo da Igreja Católica: 

O que predomina na nossa escolha do estilo da liturgia é a preocupação 
com a satisfação dos fiéis que participam das celebrações, de forma que, 
ao término eles possam dizer: 'a  gente gostou' e 'a gente quer vir na 
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próxima missa'.  Então a gente usa mais esse método: que o pessoal fique 
bastante à vontade, a espontaneidade, o cântico, a música, a leveza da 
celebração, para que não fique pesada, com muito conteúdo, para que a 
gente possa cantar, bater palmas.  É isso aí que a gente está usando. 
 

Na mesma direção, registramos a fala do padre José Vanildo de Medeiros, que usa um 
termo que vai se firmar no vocabulário corrente da liderança religiosa, relacionado 
com a maneira de receber as pessoas nos templos católicos, a 'acolhida', revelando 
também uma preocupação com a satisfação dos fiéis em relação ao serviço prestado 
pela Igreja como um elemento que determina o seu retorno, a expectativa de uma 
participação regular: 

O principal determinante do estilo de liturgia é a 'acolhida'.  Fazer com 
que as pessoas se sintam bem naquele momento da missa ou da celebração 
da palavra.  Que sejam momentos agradáveis e que a pessoa volte para 
casa feliz e com o desejo de retornar o mais breve possível. 

 
A tematização da participação dos fiéis orienta as mudanças pelas quais as práticas 
religiosas referentes à liturgia vão atravessando.  Essa preocupação experimenta um 
crescendo que começa na fase pós-concílio Vaticano II e conhece seu ponto mais alto 
nos modelos de catolicismo que ganham expressividade nas duas últimas décadas do 
século XX no Brasil.  Nas entrevistas, encontramos uma visão que pressupõe a 
adaptação  das práticas litúrgicas no sentido de instrumentalizá-las para a produção do 
envolvimento dos fiéis.  A fala do padre Ribamar, da Catedral de Campina Grande, é 
significativa: 

Há uma necessidade de fazer uma liturgia mais adaptada a cada cultura, a 
cada região, a cada situação.  A Igreja tem uma liturgia oficial, mas ela 
deve ser adaptada.  As mudanças que são feitas é isso:  devemos fazer uma 
liturgia mais alegre, não é? Mais participativa.  Sair um pouco daquele 
estilo de assistência, né?  Claro que isso depende muito dos grupos, das 
pessoas... Não tem assim uma coisa bem determinada não.  Mas a intenção 
é fazer com que a celebração seja mais participativa. 

 
Na fala do Padre Apolinário, de Campina Grande, as transformações nesse sentido são 
apresentadas como o resultado de um esforço institucional, mas sempre em referência 
à satisfação dos fiéis, que resultaria na conquista da simpatia e interesses das 
comunidades: 

Há um esforço muito grande na Igreja para tornar a liturgia uma coisa 
mais participada mesmo, preparada para os grupos.  Graças a Deus a 
Igreja tem dado um grande espaço nesse aspecto, que tem, certamente, 
conquistado a simpatia e o interesse das próprias comunidades. 
 

A força da pressão para a satisfação dos consumidores é sentida nos diversos setores 
da atividade dos especialistas da produção e gestão dos produtos religiosos.  Nas 
entrevistas pudemos observar como a referência para a definição não somente do estilo 
de liturgia, mas também da forma de liderança, dos elementos dos sermões, do estilo 
de ser padre, é a orientação para a demanda dos fiéis. 
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No que concerne ao estilo de ser padre, muitos dos entrevistados apresentam a idéia  
de adaptação da instituição aos interesses da massa de fiéis.  Vejamos algumas falas 
nesse sentido: 

A gente vem apenas acompanhando a evolução da sociedade, procurando 
fazer mais viva a mensagem de Jesus de acordo com os apelos da própria 
realidade. (...) Ao longo desses anos a gente foi se adaptando, procurando 
corresponder às necessidades mesmo do dia a dia, vendo o que era 
interessante para o povo.  Daí foi se firmando o jeito mais alegre, mais 
dinâmico, mais 'orante'.(Padre José Vanildo, Campina Grande, sublinhado 
nosso) 
 

As expressões 'de acordo com os apelos da realidade' e 'procurando corresponder às 
necessidades do dia a dia', e 'vendo o que era interessante para o povo',  dão sinais  de 
uma organização voltada para o  mercado, que opera em sintonia com a necessidade 
de satisfação dos consumidores reais e potenciais.  Essa orientação para a demanda 
pode também ser vista na preocupação em fazer ajustes com o objetivo da satisfação 
dos fiéis, em diversas áreas da atividade dos padres.  Um exemplo está na fala do 
padre Rômulo Remígio, de Aroeiras: 

A primeira mudança que a gente tem que fazer quando vem para uma 
comunidade rural como essa minha e outras muitas aqui na Paraíba é 
adaptar a linguagem intelectualizada que a gente recebe e aprende no 
seminário para se fazer entender pelo povo. 
 

Nas respostas à questão a respeito dos determinantes dos sermões vemos também os 
sinais de uma atitude orientada para o mercado, em termos de uma preocupação com a 
satisfação dos fiéis.  O padre João Jorge, de Camaláu, enuncia explicitamente os dois 
elementos que moldam o sermão dele: 

São dois os principais determinantes do sermão: o evangelho, as leituras 
bíblicas escolhidas e a vontade e a necessidade de agradar o povo.  
Aprendi que você não deve pregar mais do que dez minutos, porque o povo 
fica cochilando.  Se você prega demais, não adianta. 
 

Além das medidas em relação à duração do sermão198, outro indicativo da mentalidade 
de mercado, que se traduz na preocupação com a satisfação do consumidor, é que a 
maioria dos respondentes citou como um elemento determinante na moldagem do 
estilo de sermão a preocupação em adequar as leitura bíblicas dominicais, - que são 
planejadas e decididas para toda a organização, de maneira centralizada -,  às 
realidades locais, fazendo a ligação entre a Palavra do Senhor e os interesses presentes 
dos fiéis, da comunidade.  Vejamos alguns exemplos, nesse sentido: 

São dois o principais determinantes do sermão: o texto do evangelho e a 
realidade do lugar, das comunidade, das pessoas" (Padre Valdir Campelo, 
de Cabaceiras) 
 
O que inspira nossas homilias é os sofrimentos do povo, as dificuldades do 
povo.  Primeiro, vem a Palavra, em segundo, a própria experiência de 
conversar com o povo. (Padre José Ronaldo, de Taperoá) 

                                                           
198 Um item também citado pelo padre Marcelo Rossi como um fator importante no processo de 
formulação do atual estilo de missa, conforme citamos anteriormente.  
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O que predomina no meu sermão é a Palavra de Deus, o texto bíblico que 
é escolhido pela equipe de liturgia.  Outra preocupação que tenho é a de 
ser compreendido pelo povo.  Daí, eu pego os elementos da vida da 
comunidade para ilustrar o que tenho a dizer. (Padre Assis Meira, de 
Picuí) 

 
O interesse em levantar o que pode servir de ligação entre o sermão e a vida das 
pessoas, quer seja pela experiência direta de conviver com as comunidades, ou ainda 
pela atenção dada aos fatos da semana pela leitura de jornais e pelo contato com outros 
meios de comunicação, são estratégias usadas para tornar o discurso religioso 
significativo para os que o escutam.  Esse interesse de falar 'para o povo', de ser 
'compreendido pelo povo', aponta para o reconhecimento do aspecto funcional das 
práticas religiosas, que serão quanto mais legitimadas pelos fiéis - o que se traduz em 
termos de mercado religioso em garantia de continuação do consumo religioso - 
quanto mais responderem aos seus anseios de decodificação e organização do mundo e 
das coisas. 
  
O elemento novo que define a conjuntura na qual são produzidos esses discursos cuja 
centralidade é a demanda dos consumidores é a preocupação demonstrada pela 
instituição e pelos seus mediadores com os números referentes à assistência de fiéis199.  
É a partir dos dados referentes ao descenso dos católicos no país que a organização se 
mobiliza no sentido de realizar as transformações necessárias às estratégias de reação 
ao avanço de outras propostas de religiosidade.  Essas estratégias são construídas a 
partir da realização de mudanças nas práticas religiosas que correspondam aos desejos 
dos consumidores. 
 
Essa preocupação não é nova, mais vai ficando tanto mais importante quanto maiores 
os níveis de competição entre as organizações religiosas.  Em todos os setores da 
atividade a referência passa a ser a necessidade de incluir, de envolver, de conquistar 
os fiéis.   
 
Além do que já citamos em termos de liturgia, de especialização dos serviços, de 
racionalização das atividades de produção dos bens e serviços religiosos, podemos 
prever que em alguns anos poderemos observar também indicativos do exercício da 
pressão da demanda sobre os imperativos comportamentais defendidos oficialmente 
pela hierarquia e sobre outros  aspectos da própria Teologia e dos conteúdos 
simbólicos das propostas de religiosidade, além dos já observados, como é o caso da 
nova interpretação teológica da Igreja sobre os temas do Espírito Santo e da Cura, 
originadas no âmbito do esforço organizacional em oferecer um modelo de 
religiosidade suficientemente competitivo em relação aos pentecostais tradicionais e 
neo-pentecostais.   Essa pressão tende a atingir mais rapidamente áreas  periféricas da 
Doutrina, ainda mais porque é preciso proteger os elementos diferenciais da proposta 
católica.    
                                                           
199 É basicamente com referência à publicação de pesquisas sobre a religiosidade no Brasil, indicando 
uma diminuição do números relativos aos católicos e demonstrando os sinais da intensificação do 
pluralismo religioso, que a Igreja propõe a Nova Evangelização (conforme o documento No. 54 da 
CNBB, "Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil: 1995-1998", São Paulo: Paulinas, 
1995) 
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É claro que a tensão entre a opção de adaptar-se e a de marcar posição contrária aos 
padrões hegemônicos na sociedade inclusiva, será sempre um problema a ser 
enfrentado pelos modelos de religiosidade, ainda mais em conjunturas de alta 
competitividade no mercado, nas quais, dependendo do caso, tanto as medidas 
tomadas no sentido da abertura em relação à influência do ambiente, podem, muitas 
vezes resultar em perda de audiência, quanto uma tendência ao fechamento e ao 
tradicionalismo pode implicar na evasão dos fiéis.  De qualquer maneira os níveis de 
competição no mercado e a capacidade de avaliação das tendências ambientais por 
parte das organizações podem influenciar decisivamente nas transformações nessa 
área.   
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Considerações finais 
 
As organizações religiosas existem em relações entre si e como um conjunto que se 
relaciona com os diversos sistemas existentes numa sociedade.  O espaço social 
ocupado pelas instituições religiosas é a resultante de todas as articulações que estas 
mantém com as outras congêneres e como sistema semi-autônomo que compõem, com 
os outros sistemas. 
 
Dessa maneira, as transformações pelas quais os modelos de religiosidade passam 
sofrem a influência de duas conjunturas, inter-relacionadas, uma no nível interno do 
campo religioso e outra na sociedade em que elas existem. 
  
Uma resultante desse raciocínio é que para um entendimento adequado da religião, é 
necessário considerar o contexto social no qual ela existe.  Segue-se também que um 
estudo cuidadoso da esfera da religião pode dar pistas do que acontece na sociedade 
inclusiva.  Não se trata de reduzir a religião a um mero reflexo da sociedade na qual 
ela ocorre.  A esfera da religião guarda um ritmo que lhe é próprio, o que não implica 
que possamos conceber a dinâmica das práticas e discursos religiosos apenas como o 
fruto da iniciativa e decisão dos agentes religiosos.  Aceitar isso seria reconhecer que o 
funcionamento da esfera da religião é completamente autônomo, o que implicaria, 
inclusive, na invalidação de qualquer análise sociológica do fenômeno. 
 
É exatamente a partir do reconhecimento da idéia de que o macro-ambiente marca o 
sistema da religião que se torna  possível estudar sociologicamente a religião, sendo o 
conhecimento produzido tanto mais apurado quanto mais se der conta dos aspectos do 
seu contexto social inclusivo.  Pensando na direção inversa, de maneira semelhante, o 
estudo da dinâmica da esfera da religião como um resultado da influência das 
tendências que prevalecem nas sociedades pode produzir a abertura da nossa visão a 
respeito de aspectos do sistema social mais geral. 
 
Utilizando o Paradigma do Mercado Religioso, trabalhamos com dois princípios 
básicos, relacionados com a determinação social da dinâmica das transformações das 
práticas e discursos religiosos.  O primeiro deles, é o reconhecimento da importância 
dos processos de secularização - que acontecem em ritmos e com feições também 
dependentes do conjunto de condições sócio-culturais de cada sociedade -, que 
resultam na necessidade de que a religião entre na concorrência com outros sistemas de 
significação do mundo.  Assim, os abalos nas estruturas de plausibilidade da atitude 
religiosa abriram as portas de sua entrada no mercado de opções dentre as quais os 
indivíduos escolhem para dedicar seu tempo e outros investimentos, o que implica em 
modificações significativas na natureza de negociação entre o subsistema da religião e 
os outros sistemas da vida social.  
 
O segundo, mais relacionado com a dinâmica interna do campo da religião, refere-se 
ao fato de que o aumento dos níveis de competição entre organizações religiosas 
contribuem decididamente para um considerável aumento do poder da demanda dos 
consumidores na determinação da dinâmica das mudanças que as práticas religiosas e 
discursos religiosos atravessam.  Quanto maior a competição entre modelos de 
religiosidade pela preferência dos indivíduos num determinado espaço social, maior 
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será a influência das características hegemônicas nas sociedades inclusivas sobre a 
moldagem dos produtos religiosos e da atividade das organizações religiosas. 
 
A abertura da esfera da religião à influência do contexto mais amplo em que ela 
ocorre, - de um lado pela perda do poder de determinar o mundo, e de outro pela 
necessidade que as organizações têm de, em contextos de competição,  atender a uma 
demanda de consumidores que reflete as características do meio ambiente social -,  
torna o estudo de sua dinâmica numa oportunidade de conhecimento dos traços e 
tendências que ganham hegemonia nas sociedade inclusivas.  São significativas as 
declarações registradas nas entrevistas dos padres do estado sobre a pressão da 
demanda  no sentido de celebrações mais místicas e por sermões menos politizados - 
prontamente atendida por uma Igreja crescentemente preocupada em garantir e 
expandir os espaços no campo religioso - numa conjuntura social em que prevalece o 
desinteresse pela política.  Outro dado significativo em termos de articulação entre as 
condições mais gerais de organização da sociedade e a dinâmica da esfera da religião é 
o sucesso das religiosidades que enfatizam a possibilidade de trocas mágicas com o 
sobrenatural, - a estratégia do "toma lá - dá cá"), nesses tempos de ascensão do 
individualismo imediatista. 
 
A idéia de mercado está relacionada com a religião, em termos de sistema social mais 
geral, portanto, pelo fato de que assistimos à mudança de status da atitude e das 
práticas religiosas, - no sentido da sua perda gradual da centralidade na vida 
contemporânea -, que passam a concorrer com outras atitudes e atividades pela 
preferência dos indivíduos na sociedade.  Isso determina algumas mudanças na  
natureza dos modelos de religiosidade e na atividade das organizações religiosas, na 
medida em que devem ser disponibilizados para o consumo seguindo as mesmas regras 
às quais outras mercadorias seculares se submetem  no processo de seu oferecimento 
no mercado.    
 
Os modelos de religiosidade sempre tiveram como pressuposto uma demanda. Isso não 
é novo.  O que parece ser objeto de transformações é o significado e a importância da 
religião na vida social.   O processo de  erosão de sua importância e a conseqüente 
necessidade de competir em pé de igualdade com outras opções pela preferência das 
pessoas, coloca a religião no âmbito do consumo, fenômeno crescentemente 
importante nas sociedades contemporâneas.   
 
Essa nova situação marca tanto a lógica da produção dos 'bens de salvação' em termos 
de adoção de uma visão mais mercadológica, que altera a sua moldagem tanto 
intrínsicamente, - como, por exemplo, nos casos de "desetnização" no Candomblé, 
levada a cabo com o objetivo de produzir uma "desterritorialização" que possibilite, 
pela orientação para a sociedade abstrata200, uma ampliação das fatias de mercado 
atingíveis;  e também no caso da assemelhação entre pentecostais e católicos 
carismáticos, que promovem a ascensão da doutrina dos dons do Espírito Santo na 
Igreja, com o objetivo de deter a perda de fiéis católicos para religiosidades mais 
emotivas e mágicas - quanto em relação à forma pela qual os indivíduos se comportam 

                                                           
200 À Gesellschaft, em termos de Weber, à "Sociedade" em termos de Tönnies e à sociedade abstrata, ao 
mercado, em termos de Marx (conforme Motta, em carta ao autor, em Julho de 1999). 



  

 

                                                                                                                                                                 200 
 

em relação a variáveis tais como a afiliação religiosa formal e os tipos de participação 
efetiva. 
 
No que se refere ao campo interno ao sistema da religião, podemos falar em mercado 
religioso no sentido em que existem várias organizações religiosas oferecendo 
produtos para o consumo e competindo pela preferência dos consumidores, utilizando 
na concorrência princípios semelhantes àqueles observados nos mercados de itens 
seculares.  O caráter de mercado ligado à idéia de concorrência é secular, já que os 
protestantes marcam presença como competidores no Brasil desde o final do século 
XIX, mas se torna mais evidente no país na medida em que a tradição do catolicismo 
vai diminuindo seu poder de determinação da escolha religiosa individual - inclusive 
no bojo dos processos de secularização em curso na sociedade brasileira -, e dos 
processos de ascensão da mentalidade de consumo, que atinge todos os campos, e a 
Igreja Católica tem sua posição de monopólio questionada, tornando-se nacionalmente 
visível a concorrência com outros modelos de religiosidade201. 
 
Sem pretender aqui fazer uma exposição exaustiva sobre a teoria da concorrência202, 
vale a pena destacar alguns pontos sobre o tema, já que vimos, recorrentemente neste 
trabalho, falando dele em relação à dinâmica de transformações da esfera da religião 
no Brasil. A concorrência deve ser entendida como um processo seletivo pelo qual as 
decisões relativas aos produtos oferecidos aos consumidores - no caso, discursos e 
práticas religiosas -, devem necessariamente passar, para dar aos seus produtores 
condições de reprodução no mercado.  As características dos processos seletivos 
variam de acordo com as condições do mercado.  Uma das particularidades 
importantes deste que estudamos, - o mercado religioso -, é que a possibilidade de cada 
concorrente elaborar estratégias visando melhor desempenho, resulta na ampliação da 
adesão de fiéis.  Para que isso aconteça, é fundamental que os concorrentes se 
diferenciem dos seus rivais, mesmo em processos de assimilação, de modo a 
prevalecer sobre eles.  Assim, no âmbito do mercado religioso,  a concorrência 
consiste fundamentalmente na busca de vantagens competitivas que sirvam de trunfos 
para a atração do maior número possível de fiéis.  Em situações de competitividade 
alta, essa busca deve ser constantemente renovada, na medida em que todos os 
competidores procuram obter novos trunfos, ou no mínimo, tentar anular as vantagens 
alheias.  Assim,  quanto maiores os níveis de competição num determinado mercado 
religioso, maior tende a ser o dinamismo dos discursos e práticas religiosas.  
 
As regras da competição nem sempre são explícitas.  Os critérios de seletividade 
praticados pelos consumidores de religião são, na maioria das vezes, incógnitas que 
algumas organizações tentam desvendar, inclusive, através de estatísticas e de 
projeções de especialistas do campo religioso e da área de marketing203.  Uma vez 

                                                           
201 E com outras agências atribuidoras de sentido, como no caso do período pós 1964, período em que o 
"catolicismo de esquerda",  utilizando a estratégia das CEBs e da Teologia da Libertação, concorria  
contra movimentos da esquerda, que lutavam com a Igreja pela "direção" daquele momento histórico 
(conforme Motta, em carta ao autor, em  julho de 1999). 
202 Para uma resenha da noção de concorrência nas principais linhas da teoria econômica, ver POSSAS 
(1989).  É interessante também consultar de Possas, Sílvia (1999),  Concorrência e competitividade: 
notas sobre estratégia e dinâmica seletiva na economia capitalista. São Paulo: Hucitec. 
203 Berger (1985) menciona o crescente uso de pesquisas de mercado pelas organizações religiosas nos 
Estados Unidos.  Nessa mesma direção encontramos na VEJA de 9 de junho de 1999, uma entrevista 
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detectadas as variáveis orientadoras da preferência dos fiéis - que não são decretos 
divinos, mas construções sociais, gradualmente moldadas no âmbito dos estilos de 
organização das sociedades, e dentro destas, no espaço das relações entre indivíduos -, 
é possível tomar providências no sentido de realizar mudanças no sentido de fazer 
corresponder os elementos constituintes dos modelos de religiosidade com a vontade 
dos consumidores. 
 
Embora a lógica mercadológica indique às organizações religiosas o princípio geral 
segundo o qual é preciso dizer aos fiéis o que eles querem ouvir, não há fórmulas que 
valham em todos os mercados religiosos. A estratégia de suavizar a mensagem, - 
propondo modelos de comportamento menos conservadores,  retirando os traços 
ligados ao rigor da pregação contra o pecado e que salientam uma escatologia marcada 
pela ira divina e pelo julgamento final204 - pode produzir um aumento do sucesso do 
produto num dado segmento de mercado e o oposto num outro. 
 
As organizações religiosas não decidem espontaneamente adotar o ponto de vista da 
demanda dos consumidores.  São as pressões institucionais - a necessidade de 
sobrevivência e de expansão em ambientes de aumento da competição, cuja influência 
se intensificam quando cresce a objetividade da avaliação interna e externa dos 
resultados obtidos em termos de adesão e  participação -, e as modificações inerentes 
ao modo de circulação dos modelos de religiosidade no espaço simbólico,  cada vez 
mais semelhante à maneira pela qual outras mercadorias entram nos circuitos de  
distribuição e de publicidade midiática,   que intensificam o grau em que as igrejas e 
movimentos religiosos passam a operar de acordo com os pressupostos da lógica 
mercadológica, que tem como um dos seus princípios básicos a centralidade da 
importância de atender às necessidades dos consumidores.  Não se exclui aqui a 
possibilidade de que mesmo no território da demanda os consumidores não exercerem 
tão absolutamente sua soberania, ainda mais quando processos de midiatização de 
modelos de religiosidade, podem, como em outros mercados, atuar no sentido de 
"criar" necessidades como também  modos de consumo dos "bens de salvação". 
 
A proposta de aplicar a abordagem de mercado à análise da esfera da religião tem sido 
exercitada em todo o decorrer deste trabalho.  É com referência à contribuição de  
Berger e de Finke/Stark/Bainbridge/Iannaccone, em termos de modelos de mercado 
religioso205, que fazemos, nestas considerações finais, algumas sugestões de adição de 
variáveis às suas propostas - das quais elaboramos representações gráficas -, no sentido 
de estender em certa medida a aplicabilidade da idéia de mercado ao entendimento do 
fenômeno religioso.    
 
Cronologicamente, aparece primeiro a formulação de Berger, da qual destacamos os 
seguintes pontos: 
1 .  O processo de desregulação da economia religiosa,  associado com processos de 

secularização, colocariam em risco o próprio destino da religião no devir social, já 
que a variedade de crenças bem como o avanço da desvalorização da visão 

                                                                                                                                                                        
com Kater Filho, que entregaria à PUC-Campinas, no mês citado, um projeto do primeiro curso de pós-
graduação em administração e marketing aplicado à Igreja Católica, destinado a padres e seminaristas. 
204 Conforme Wilson e Cresswell (orgs.) (1999:6). 
205 Que inclusive já foram apresentados no capítulo 2 deste trabalho. 
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religiosa do mundo contribuiriam com o enfraquecimento das estruturas de 
plausibilidade da religião; 

2 Simbólica da religião obrigaria as mensagens religiosas a concorrerem entre si e 
com outros sistemas de significação do mundo pela preferência dos indivíduos, 
sendo consumidas, daí por diante, como uma dentre outras alternativas de estilo de 
vida.  Essa nova situação caracterizaria a entrada da religião na situação de 
mercado em relação ao sistema social como um todo e a formação de um mercado 
religioso interno à esfera religiosa; 

3 . Como conseqüência da competição entre as organizações religiosas pela adesão 
dos fiéis e da racionalização que ela produz, temos os processos de: (a) 
padronização dos produtos religiosos, paradoxalmente junto com a busca da 
diferenciação marginal; (b) a tendência para a cartelização - denominacionalismo; 
e (c) a crescente burocratização das organizações religiosas. 

 
A representação gráfica desse modelo seria aproximadamente a seguinte: 
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Pudemos observar, na nossa pesquisa de campo no estado da Paraíba, algumas dentre 
as previsões do modelo acima apresentado referentes à constituição da esfera da 
religião em termos de "situação de mercado". Vimos a força da pressão pelos 
resultados influenciando processos de racionalização das atividades das organizações 
religiosas, muitas vezes implicando no crescimento da  burocratização das instituições 
e da preocupação com a necessidade de planejamento/avaliação/controle.  
Encontramos outra de suas tendência previstas, a saber, a padronização de produtos 
religiosos, paradoxalmente junta com uma pressão significativa para a necessidade de 
diferenciação marginal das propostas de religiosidade.    
 
Posteriormente, um grupo de sociólogos norte-americanos elaborou o Novo Paradigma 
do Mercado Religioso, com uma centralização da idéia de desregulação como um 
processo positivo para a religião, e do aumento da competição como responsável pela 
explicação do comportamento dos níveis de religiosidade das sociedades, que pode ser 
representado, graficamente, em sua primeira versão, da seguinte maneira: 
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Após o surgimento de críticas a respeito das formulações feitas pelos autores nesse 
primeiro momento, eles re-apresentam seu modelo, que poderia ser assim graficamente 
representado:  
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Neste segundo modelo apresentado por Finke e Stark, à idéia de competição como 
mola propulsora da atividade das organizações religiosas e, portanto, determinante dos 
níveis de participação religiosa nas sociedades, é acrescentada uma contribuição ligada 
à aplicação da Teoria da Escolha Racional.  Assim, como coadjuvante dos níveis de 
desregulação e de competição no mercado, a avaliação que os consumidores fazem dos 
custos e ganhos de se afiliar a uma ou outra organização religiosa teria um papel 
significativo na determinação dos níveis de mobilização religiosa num determinado 
mercado religioso. 
 
Além disso, nesta reformulação do modelo, os autores pretendem explicar o 
crescimento das organizações religiosas conservadoras pela sua exigência de 
compromisso institucional e condenação dos free-riders, ou seja, daqueles que 
procuram as igrejas ou movimentos religiosos, "passeando" por eles, sem se ligar mais 
profundamente a nenhum.  Isso contribuiria, em última instância para o aumento da 
participação institucional e para o decréscimo do desenvolvimento da religiosidade 
privada, nos moldes do make it yourself.  Os níveis de comprometimento institucional 
dos consumidores de religião têm uma relação de interdeterminação com os graus em 
que as sociedades incluem nos processos de socialização dos indivíduos a  atitude 
religiosa, sendo essa última um dado determinante da participação religiosa. 
 
A partir do processo de pesquisa que resultou neste trabalho - que incluiu: (1)  a leitura 
de bibliografia a respeito da recente conjuntura da esfera religiosa no Brasil; (2) a 
consulta de dados secundários , tais como o registro oficial de organizações religiosas, 
os censos do IBGE  e do CERIS;  (3) a realização de entrevistas com líderes religiosos 
de muitas denominações e movimentos religiosos,  particularmente com os padres de 
várias paróquias em 18 cidades da Paraíba; e (4) a participação em inúmeras 
celebrações e outras atividades religiosas em todo o estado -,  e da análise dos dados 
coletados, pensamos em sugerir a inclusão, guardando o básico das propostas acima 
apresentadas de modelo de mercado religioso, de alguns pontos imprescindíveis à 
extensão da aplicabilidade da abordagem mercadológica da dinâmica da esfera da 
religião. 
 
O primeiro deles, refere-se à idéia de que podemos utilizar a idéia de mercado para 
focalizar a lógica das transformações por que passam as diversas propostas de 
religiosidade, não restringindo sua aplicação ao estudo dos níveis de religiosidade das 
sociedades dadas. Para nós, é possível pensar que a força da competição entre 
organizações religiosas determina a racionalização da atividade dos produtores de 
propostas de religiosidade, no sentido da utilização de princípios ligados ao cálculo na 
elaboração de estratégias que garantam o atendimento dos requisitos para a 
sobrevivência e expansão institucional. Ao mesmo tempo, sugerimos que ela somente 
influenciará  a participação religiosa dos indivíduos na medida em que produza 
transformações nas práticas e discursos religiosos das igrejas e movimentos religiosos 
estabelecidos, bem como o surgimento de novos, no sentido  do oferecimento de 
propostas de religiosidade crescentemente próximas da demanda dos consumidores.   
 
Desse modo, a desregulação do mercado  e a conseqüente possibilidade da 
intensificação da competição pela adesão dos fiéis somente produzirá o efeito de 
aumentar a mobilização religiosa à medida em que as organizações, tanto as novas, 
quanto as antigas produzirem orientadas pelo que chamo de hipótese durkheimiana da 
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funcionalidade sociológica da religião.  Em outras palavras, penso que à medida que as 
organizações religiosas pautarem suas atividades em referência à demanda dos 
consumidores, o que já é função dos níveis de competição, as transformações dos 
discursos e práticas religiosas tenderão a atender os requisitos de funcionalidade, que 
Durkheim cita como sendo a justificativa da durabilidade e significância da religião na 
sociedade, o que, por sua vez contribuirá na determinação dos níveis sociais de 
mobilização religiosa. 
 
Um segundo ponto estaria relacionado com a idéia de competição, a pedra angular do 
Paradigma de Mercado Religioso.  Destacamos aqui dois atributos gerais da 
competição em vários mercados seculares e que podem contribuir para  explicar o 
desempenho de alguns dos principais concorrentes no mercado religioso brasileiro. Um 
deles é a eficácia de vantagens competitivas quando implicam em algum grau de 
ruptura com as formas de produzir e/ou comercializar pré-existentes. É o caso da Igreja 
Universal do Reino de Deus, por exemplo, que  pelo fato de inovar, tanto em termos  
de produto, como em termos de marketing de sua proposta de religiosidade, 
marcadamente com altos investimentos na utilização da mídia eletrônica, juntamente 
com um cuidadoso planejamento do estabelecimento de pontos de distribuição, 
conseguiu uma considerável  visibilidade no mercado religioso, moldando 
significativamente, desde seu aparecimento, parte do "modo de produção" da 
economia da religião e, conseqüentemente a topografia da concorrência no mercado.    
 
As repercussões desta inovação incluem, inclusive, a provocação do seu maior 
concorrente, a Igreja Católica, no sentido de mudar radicalmente sua política de 
comunicações e, pelo menos lateralmente, impulsionaram o investimento em padres 
pop-stars observado na última década.  É possível que futuros estudos demonstrem 
que essa inovação no tipo de veiculação das propostas de religiosidade - no sentido de 
sua midiatização -  provocará  mudanças também nas características dos produtos 
religiosos, - e também nas formas de consumo deles -,  destinadas a produzir sua 
adequação aos novos meios de propagação.  
 
Outro princípio é o da cumulatividade, segundo o qual, concorrentes possuidores de 
vantagens competitivas têm mais possibilidade de ampliá-las.  Esse princípio pode 
ajudar a explicar o recente desempenho da Igreja Católica no sentido de reagir contra o 
avanço de concorrentes no mercado religioso nacional.  Reunindo alguns trunfos em 
termos de competitividade, - tais como o de contar com a força (mesmo que esta tenha 
diminuído) da tradição e de ter a melhor estrutura em termos de pontos de distribuição 
do produto -, a Igreja Católica pode, por causa dessas características já citadas, obter 
mais vantagens competitivas no mercado. 
 
Ainda no que se refere à articulação entre a aplicabilidade dos modelos de Mercado 
Religioso e a teoria da concorrência, um dos pontos sobre os quais consideramos 
necessário pensar é a questão da determinação do locus  do processo de competição e 
as variáveis que compõem o ambiente no qual os processos seletivos se realizam.  Em 
outras palavras, uma dos pontos críticos da abordagem mercadológica seria justamente 
a dificuldade em determinar os limites em que a concorrência acontece, e quais as 
fronteiras do mercado a ser estudado. 
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Na discussão a respeito do locus da concorrência pelo menos dois pontos merecem, ao 
nosso ver, ser levados em consideração.  Por um lado é preciso ver o âmbito 
geográfico,  no qual a competição pelos fiéis realmente se dá.  Por outro, é necessário 
delimitar em que espaço da própria estrutura do mercado a competição acontece.  Não 
podemos supor que todos os modelos de religiosidade concorram com todos os outros, 
nem pelos mesmos segmentos de consumidores.  Nem também é apropriado considerar 
que a amplitude de concorrência na qual uma organização com apenas um templo atua 
é semelhante à de outras organizações com centenas de templos.   
 
Ainda no que concerne ao estabelecimento do espaço relevante para a análise da 
competição entre organizações religiosas, algumas características das organizações 
religiosas devem ser levadas em consideração, tais como o grau de centralização da 
tomada das decisões referentes às estratégias de competição, tanto em termos de 
moldagem do produto quanto do tipo e maneiras de disponibilização para o 
consumidores; bem como seu grau de flexibilidade e seu tamanho.     
 
O despertamento para a necessidade de dar atenção a estas variáveis determinantes da 
competição acima citadas, foram uma decorrência do estudo que fizemos do caso da 
Igreja Católica.  Nossa observação da assemelhação do modelo dos carismáticos 
católicos com  o modelo dos pentecostais e não com as seitas originárias do Japão, ou 
com os Adventistas ou com outra qualquer, por exemplo, sinalizaram para o fato de 
que os efeitos do pluralismo religioso, ou da desregulação do mercado em termos de 
aumento da competitividade e de suas conseqüências somente se faziam sentir num 
certo setor do mercado, qual seja, aquele no qual significativos concorrentes se 
enfrentavam.  Essa setorização da concorrência implica também na coincidência de 
fatias-alvos semelhantes do mercado de consumidores. 
 
Outro dado advindo da nossa pesquisa decorreu do fato de que a comparação que 
fizemos entre municípios com baixo e médio níveis de competição  não confirmou a 
hipótese do modelo de mercado, segundo a qual, aumentando a competição, 
aumentaria a participação religiosa, justamente pelo fato de que foi difícil traçar os 
limites em que a concorrência realmente acontecia.  No caso da Igreja Católica, por 
exemplo, uma organização de alto nível de concentração das decisões referentes aos 
modelos de religiosidade a serem oferecidos para o consumo, bem como em relação às 
estratégias de sua disponibilização, concluímos que a percepção da concorrência a 
nível nacional tem muito mais peso do que a influência do enfrentamento de 
concorrentes no âmbito dos municípios.   
 
Dessa maneira, a lógica da operacionalização de mudanças nos discursos e práticas 
religiosas na Igreja Católica tende a uniformizar, por cima,  a ação da organização, 
existindo um espaço pouco significante de negociação local, bem como a tendência a 
uma influência pequena da competição com concorrentes no bairro ou no município 
sobre as características do produto disponibilizado no mercado.  Pelo fato de ter 
também a característica de centralização das decisões a respeito dos modelos de 
religiosidade oferecidos no mercado, a IURD tende a se comportar de maneira 
semelhante àquela da Igreja Católica.  Já igrejas e movimentos caracterizados pela 
ênfase na autonomia local, como as Igreja Batistas e os Terreiros de Umbanda, - 
mesmo pensando que existem Convenções, no caso da primeira e Federações, no caso 
dos segundos - tenderão a sofrer uma influência mais direta da competição sobre suas 
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decisões a respeito dos contornos do seu produto religioso, em espaços de competição 
de menor amplitude, como o bairro e a cidade206.  
 
Essa discussão a respeito das dificuldade de determinar o espaço relevante no qual 
considerar a concorrência, um tema obrigatório em estudos futuros para quem quiser 
levar adiante a utilização da abordagem mercadológica da esfera da religião, remete 
para a necessidade de incluir as variáveis referentes ao ambiente no qual as 
organizações religiosas concorrem.  Devem ser considerados, dentre outras: o grau de 
concentração de organizações religiosas no ambiente de competição; a estrutura da 
competição, quer dizer, os principais competidores - com sua capacidade de "puxar" a 
concorrência para direções que tendem a ser imitadas - e as vantagens detidas por cada 
um deles;  o tamanho do mercado e a divisão dos setores de fatias nos quais a 
competição tende a ser mais intensa, as preferências dos consumidores; a percepção 
dos agentes a respeito do processo seletivo por que passam seus modelos de 
religiosidade.  Ainda outra questão pertinente que é preciso incluir é aquela a respeito 
de como considerar o tele/rádio-evangelismo, tanto em termos de produção, como de 
recepção dos produtos religiosos. 
 
Essas variáveis do ambiente determinam também o ritmo e a intensidade dos processos 
de competição, influenciando a estruturação interna das organizações, as estratégias 
seguidas e, por conseguinte, o mercado como um todo207.  Pensamos que, como em 
outros mercados, no religioso, a presença de concorrentes fortes e com estratégias 
agressivas faz com que aumente a pressão sobre cada uma das organizações religiosas, 
com o objetivo de manter a velocidade das inovações na direção do atendimento da 
demanda dos consumidores de religião e assim fazendo, garantir a vantagem 
competitiva.  No caso que estudamos, vimos a maneira pela qual muda a proposta de 
participação dos leigos e a estruturação das atividades na Igreja, com a criação de 
instâncias de planejamento, coordenação da execução, avaliação e controle - como por 
exemplo os conselhos pastorais  e os conselhos administrativos das paróquias - como o 
resultado da pressão para uma ação missionária mais agressiva, com o objetivo de 
fazer frente ao estilo de "exército" praticado pelos pentecostais,  somente possível com 
a mudança no estilo de responsabilização dos fiéis em relação às atividades ligadas à 
expansão e ao próprio funcionamento da instituição baseado no compromisso e no 
envolvimento pessoal. 
 
Entre as variáveis intervenientes sugerimos que devem também ser incluídas aquelas 
estritamente não-religiosas, como, por exemplo, os dados ligados ao montante de 
recursos financeiros e dos recursos humanos que as organizações religiosas e suas 
unidades são capazes de mobilizar, que incidem diretamente na limitação do 
oferecimento de comodidades especiais aos consumidores de religião como vantagem 
competitiva na concorrência pela preferência dos fiéis.  Na nossa pesquisa pudemos 

                                                           
206Essas diferenças entre lógicas racionalizadoras de organizações religiosas de maior e de menor porte 
serão futuramente objetos de nossa dedicação. 
  
207 Ver Chandler (1962, 1977 e 1990) sobre a influência do mercado sobre as estruturas administrativas 
adotadas pelas empresas, que por sua vez afetam as estratégias implementadas e, conseqüentemente, o 
mercado. 
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perceber como a criação e disponibilização de serviços especiais208 para a comunidade 
real e potencial de fiéis se associa com a localização geográfica das paróquias, e com a 
posição social da média dos seus freqüentadores. 
 
É em face a estas últimas observações que apresentamos uma sugestão de esquema de 
modelo do Mercado Religioso, na qual destacamos  a necessidade de considerar o que 
chamamos de variáveis intervenientes e o critério de funcionalidade - ou em outras 
palavras, a medida em que as modificações nos discursos e práticas religiosas se 
aproximam das necessidades da demanda dos consumidores -,  que determinam a força 
que o aumento da competição  exerce sobre a dinâmica de transformação dos modelos 
de religiosidade e sobre o grau de participação/mobilização religiosa. Apresentamos a 
seguir uma representação gráfica da nossa sugestão de adição de variáveis, e, 
finalizando,  algumas notas explicativas do modelo proposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
208 A vanguarda de experiências de disponibilização de serviços e comodidade especiais tais como 
plantão de Dentistas e Advogados, Bibliotecas, salas de jogos e recreação, auditórios especiais, depende 
de recursos financeiros e também humanos associados com paróquias localizadas em bairros mais ricos 
e freqüentadas por fiéis de setores sociais mais abastados.  Em relação aos evangélicos históricos esse 
mesmo dado pode ser observado. 
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Notas explicativas do modelo proposto: 
 
1 . O grau de concentração do mercado religioso, ou seja, o número    de   organizações 
operando num determinado espaço, determina os níveis de competição pela preferência 
dos fiéis; 
 
4 . A competição entre organizações religiosas pela preferência dos fiéis atua sobre:  
2 . 1 . a racionalização das atividades das organizações religiosas, o que produz a 

ênfase na  busca de eficiência, que, por sua vez, resulta em competitividade.  
Alguns dos resultados desse processo são: a) a burocratização das instituições 
religiosas; b) a centralização das atividades de planejamento, coordenação, 
avaliação e controle; c) o aumento da importância do marketing, o que, 
freqüentemente,  acentua as características de mercadoria dos modelos de 
religiosidade, que são "obrigados" a entrar no circuito de circulação e de 
disponibilização de bens aos consumidores como qualquer outro item, tendo, 
portanto, que se adaptar aos processos de midiatização e aos estilos de consumo 
que deles resultam; d) a especialização dos produtos, tudo isso incindindo sobre a 
moldagem das transformações nos discursos e práticas religiosas;  

2 . 1 .  junto com a intensidade em que  as sociedades sejam secularizadas, o grau de 
abertura da esfera da religião à influência da sociedade inclusiva, cujas 
características serão sentidas em termos das necessidades religiosas dos indivíduos; 

2 . 3 . o grau de influência da demanda dos consumidores na determinação da direção 
das mudanças nas práticas e discursos religiosos; 

 
3 . A racionalização da atividade das organizações religiosas marca a realização de 
mudanças nos modelos de religiosidade no sentido de contemplar os imperativos 
institucionais de sobrevivência e expansão no mercado e na sociedade.  Nesse processo 
de busca de eficiência entram em ação as variáveis intervenientes indicadas, a saber; a) 
o tamanho da organização: quanto maior a organização, menor a influência local; b) a 
potencialidade em termos de recursos financeiros e humanos da organização: a 
competitividade é função da capacidade que a organização tem de mobilizar recursos; 
c) o grau de centralização da tomada de decisões referentes às estratégias a serem 
adotadas em busca da competitividade: quanto mais centralizada a tomada de decisões 
menor a influência local; d) a maneira pela qual os líderes religiosos concebem a 
competição, que por sua vez determina suas decisões relativas às estratégias a seguir 
para garantir a sobrevivência e expansão institucionais; 
 
A idéia de levar em consideração as "variáveis intervenientes" mencionadas  pode 
ajudar em análises dos efeitos da competição sobre os níveis de participação via  
aumento da quantidade e qualidade dos produtos religiosos oferecidos.  O esquema 
dessa relação seria o seguinte: 
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4 . Outro fator determinante da dinâmica dos discursos e práticas é a influência da 
demanda dos consumidores, que, por sua vez, depende da intensidade da competição 
no mercado e do grau de abertura da esfera da religião à influência das características 
da sociedade inclusiva.  Assim,  quanto mais intensa a competição pela adesão dos 
fiéis, maior será o direcionamento das mudanças no sentido da satisfação das 
necessidades da demanda; 
5 . A relação entre a dinâmica dos discursos e práticas religiosas das diversas 
organizações e o nível de participação e mobilização religiosa numa determinada 
sociedade é mediada pelo grau de funcionalidade dos modelos de religiosidade 
disponibilizados no mercado.  Quanto mais a oferta corresponder aos anseios da 
demanda dos consumidores, maior será sua resposta em termos de decisão de 
participação institucional.  
 
Nossa intenção não é a de que nossa proposta de modelo seja um instrumento de 
previsão matemática da dinâmica da esfera da religião.  Neste campo, qualquer 
pretensão nesse sentido é sempre tão inadequada.  Modestamente, gostaríamos que ele 
servisse como uma lista de variáveis, e de interpretações das relações entre elas 
existentes, a serem levadas em conta em futuras iniciativas de analisar o fenômeno das 
transformações dos modelos de religiosidade e a própria mobilização religiosa a partir 
da idéia de mercado.   
 
Pensamos também que futuras pesquisas sobre mercados religiosos devem incorporar 
dados referentes ao nível dos indivíduos, comunidades e congregações de fiéis, no que 
concerne aos significados por eles atribuídos ao consumo de produtos religiosos, com 
o objetivo de examinar a interface entre as preferências religiosas dos consumidores e 
as escolhas que fazem no âmbito das opções disponíveis no mercado.  Dessa maneira, 
as macro-abordagens das variáveis que determinam os mercados e sua estrutura 
poderão ser combinadas com as investigações no nível micro, que considerem as 
determinações sociais sobre as  preferências e  escolhas religiosas dos indivíduos. 
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