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Resumo: A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), uma das principais 

instituições evangélicas do país, com cerca de 1 milhão e 800 mil membros, tem 

voltado sua atenção para o projeto Intellimen, presente em todo o Brasil e em 

boa parte dos mais de 170 países em que a IURD está presente. A iniciativa, 

segundo os atores, visa formar “homens inteligentes, melhores” e prontos para 

lidar com as “mulheres modernas” e os desafios do relacionamento na 

modernidade. Um dos principais objetivos do curso é ensinar ao homem qual o 

papel que cabe a ele e a mulher, numa extensa produção discursiva acerca das 

diferenças entre os dois gêneros. Por meio de uma metodologia baseada em 53 

desafios, que devem ser cumpridos rigorosamente na vida cotidiana, os 

Intellimen atingem o ideal de masculinidade da Igreja Universal: cavalheiro, bem-

sucedido, asseado e pronto para assumir o papel de “líder” da relação. Valendo-

se da noção de dispositivo, da sociologia pragmática, o trabalho pretende pensar 

como os atores incorporam uma série de referenciais normativos para produção 
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de críticas e julgamentos de outros atores, situações e objetos. Como os atores 

pensam, a partir dessa matriz normativa, questões como machismo, 

heteronormatividade, desigualdade de gênero, naturalização de construções 

discursivas acerca das mulheres e relações de poder? É importante ressaltar 

que o projeto não visa apenas os membros da Igreja Universal, mas é aberto a 

todos os homens que queiram participar, independente da orientação religiosa, 

constituindo um importante dispositivo para produção de uma determinada 

masculinidade e heteronormatividade no Brasil. 

Palavras-chave: religião; gênero; masculinidade; Igreja Universal; pragmatismo. 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus é a quarta maior instituição religiosa do 

Brasil, de acordo com o Censo 2010, realizado pelo IBGE e reconhecidamente 

uma das mais importantes denominações do país, pelo seu poderio econômico, 

midiático e político (Almeida, 2013). Há uma crescente produção acerca da 

religião e do gênero, a maior parte focada na docilização dos corpos femininos 

e nas controvérsias em torno dos direitos LGBTs. A proposta desse ensaio é 

pensar algo ainda relativamente novo no campo religião e gênero: a construção 

da masculinidade por meio do projeto IntelliMen - formando homens melhores. 

Nesse processo, os atores vão construir uma definição acerca de masculinidade 

e também vão engajar-se em um regime de avaliação e crítica de pessoas, 

objetos e situações que concernem às questões de gênero. 

Dessa forma, para “formar homens sábios, educados e melhores”, a instituição 

apresenta o projeto IntelliMen , que tem como objetivo « formar homens 

melhores em tudo e ser homens inteligentes »por meio da realizaçao de 53 

desafios que constam no site do projeto, ou no IntelliMen book. Segundo consta 

no livro analisado, o Intellibook, "o nome do projeto é uma junção das palavras 

em ingles intelligent e men, pois ele soa como um super-héroi que sempre 

quisemos ser desde criança e o nome também engloba a formação de homens 

inteligentes". Os desafios consistem em tarefas práticas que estimulam a 

reflexividade (Giddens, 2003) dos atores em torno de sua vida, analisando 

qualidades, defeitos e também estabelecendo metas para a formação de um 

homem melhor. Pelo material analisado, assim como pelo trabalho normativo 

dos atores frente a esse dispositivo e face às questões de gênero, podemos 

concluir que a maior parte das tarefas gira em torno do controle da “natureza” 



masculina - encarada como sexual, agressiva, em oposição à “docilidade e 

submissão feminina” para obter um homem fiel a sua esposa, carinhoso, 

educado, gentil e, principalmente, provedor de sustento do lar. O desafio convida 

o homem a refletir sobre sua conduta enquanto homem e, mais do que isso, 

sobre a própria identidade masculina e as diferenças de gênero, uma vez que os 

atores constroem, sejam os líderes com seus discursos e materiais, ou os fiéis 

no trabalho normativo em seu cotidiano.  

As tarefas visam o controle dessa “selvageria” masculina com o ordenamento do 

cotidiano, por meio de regras básicas que devem ser seguidas à risca: cuidado 

com o corpo, alimentação, higiene pessoal, abrir a porta para a esposa; ser 

educado; ter modos na mesa, pedir por favor, etc. Por serem atividades 

realizadas em conjunto com um parceiro (um amigo, ou familiar) pela Internet, 

ou pela aquisição do livro,  Abordaremos durante o texto como a ideia de 

“natureza” é usada pelos atores para justificar a construção de uma determinada 

expressão de gênero e também para se contrapor às mudanças ocorridas no 

seio dos relacionamentos íntimos, por conta da modernidade, em processo 

apontado por Giddens como “transformação na intimidade”.  

Deve-se ressaltar um detalhe muito interessante. Apesar do projeto ser ligado à 

Igreja Universal e ter sido criado pelo bispo Renato Cardoso, genro de Edir 

Macedo (líder da Universal), não é apresentado em seu site e no livro como uma 

iniciativa religiosa e/ou vinculada à Universal. Há um cuidado por parte dos 

atores em não revelar o pertencimento institucional, uma vez que o projeto foi 

concebido para ajudar todos os homens, independentemente de sua fé ou 

nacionalidade1. Entretanto, as reuniões presenciais, palestras e outras 

atividades ocorrem nos espaços da Universal. Até mesmo o criador do projeto é 

apresentado como apresentador de televisão e terapeuta para casais e não 

como bispo da Universal. 

 

“O IntelliMen está aberto a todos os homens de 8 a 88 anos que queiram ser 

melhores. Não interessa a sua religião. Veja que ninguém aqui falou de religião. 

Mas sim de fé, pois para ser um homem melhor, deve-se aprender a ter fé e 

seguir a moral cristã” (Bispo Renato Cardoso).  

                                                        
1 O projeto está presente em mais de cem países como, por exemplo, África do Sul, França, 
Estados Unidos, Argentina, etc. 



 

No que tange à questão financeira, os atores promovem outra separação de 

gênero: o homem é o provedor e deve assumir a responsabilidade de cuidar da 

casa e dos filhos. Segundo Giddens (2001), numa visão da sociologia crítica, 

“diferenças de gênero raramente são neutras – em quase todas as sociedades, 

o gênero é uma forma significativa de estratificação social. O gênero é um fator 

crítico na estruturação dos tipos de oportunidade e das hipóteses de vida que os 

indivíduos e os grupos enfrentam influenciando fortemente os papéis que 

desempenham nas instituições sociais, da família ao Estado” (Giddens, 2001, p. 

114). Os atores acreditam que a mulher deve participar do mercado de trabalho 

e ter autonomia para buscar sua carreira profissional, mas cabe ao homem a 

responsabilidade maior. Para tanto, o homem deve ser “inteligente” e ter uma 

“disciplina financeira”. O projeto ensina a viver com 70% da renda, investir 20% 

e pagar uma oferta à igreja, o dízimo, em 10%. O site do projeto, assim como o 

livro oficial, contam com planilhas de planejamento financeiro, para contabilizar 

as receitas e despesas.  

O aporte teórico desse texto está baseado na sociologia pragmática (Thevenot, 

Boltanski, Dodier, Lemieux), na teoria de gênero, com Judith Butler e Anthony 

Giddens e no trabalho de Michel Foucault acerca da hermenêutica de si, 

fundamental para pensar processos de reflexividade, construção identitária e 

também a relação existente entre “mestre” e “discípulo” para pensar a 

administração de conteúdos e a figura de um guia para conduzir o homem nos 

caminhos da vida, maitrisant a si, a pureza do corpo e do espírito. A principal 

ferramenta teórica para análise do caso está pautada na noção de dispositivo, 

recorrente nas ciências sociais (Agamben, Foucault, Boltanski, Deleuze, Dodier, 

Chateuraynaud). Segundo Foucault, o dispositivo se carateriza por ser um 

“ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, 

des aménagements, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, 

morales, philantropiques” (Foucault, 1994, p. 300). Para o autor, o dispositivo 

seria a rede estabelecida entre esses elementos heterogêneos. Nessa análise, 

estamos interessados na capacidade que os dispositivos tem de dispôr cadeias 

de sequencias aos atores, confrontando-os a qualificar ou transformar estados 

de relações. Por isso, a noção utilizada é próxima do trabalho de Dodier, para 

compreender como atores criticam, investem e interagem com dispositivos, ou 



seja, foco no trabalho normativo desses atores em face ao dispositivo, que irá 

apresentar uma série de situações para os atores. Logo, tomamos como 

dispositivo privilegiado para essa análise as relações de gênero. Agora, como 

compreender as relações de gênero enquanto dispositivo? O que isso significa? 

Entendemos aqui as interações entre homens e mulheres, performatividade 

“masculina” e “feminina”, os corpos enquanto possibilidade de inscrição (Butler, 

2003), momentos de conflito no casamento, sexualidade, questões de trabalho, 

desigualdade econômica entre homem e mulher, transformações na intimidade, 

argumentos científicos em torno da “natureza” do sexo. Enfim, esses elementos 

heterogêneos e interligados configuram um dispositivo que apresenta diversas 

situações para o trabalho normativo dos atores, promovendo a reflexividade 

acerca das relações de gênero e a classificação de atores, situações e do próprio 

dispositivo, no caso, os discursos em torno do gênero.   

Dentro do recorte proposto, o projeto IntelliMen constitui-se em um repertório 

normativo dos atores, isto é, esquemas usadas no momento em que fazem 

julgamentos; uma base normativa comum partilhada pelos atores em relação ao 

dispositivo. Pensando a partir de Foucault, “a maneira com a qual o sujeito se 

constitui de uma maneira ativa, através de práticas de si, essas práticas não são, 

entretanto, alguma coisa que o próprio indivíduo invente. São esquemas que ele 

encontra em sua cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos por sua 

cultura, sua sociedade e seu grupo social” (Foucault, 2004, p.276)  Esse aporte 

teórico traz uma grande contribuição, uma vez que, o trabalho busca discutir a 

noção de gênero e a produção de julgamentos, avaliações e performatividades 

a partir da perspectiva dos atores, situando-se no campo de estudo da sociologia 

pragmática. Por meio da noção de dispositivo, podemos refletir sobre como as 

situações de problemas de gênero confrontarão os atores ao trabalho normativo, 

assim como refletir sobre as técnicas do IntelliMen enquanto repertório que 

servirá como um esquema comum para a ação face ao dispositivo.  

A utilização de um viés mais foucaultiano de dispositivo, focando-se estritamente 

nas “técnicas” e “funcionalidades” do projeto, ou ainda na noção de 

governamentalidade, isto é, no governo dos homens, por meio da regulação da 

conduta, acabaria por levar a uma visão extremamente funcionalista do 

dispositivo, com atores “controlados” pelo dispositivo, sem autonomia, ou 

capacidade de crítica. Entretanto, o trabalho normativo dos atores mostra, não 



raro, ações e discursos distintos do que os previstos pelos cientistas sociais, 

mostrando uma contradição aparente entre o modelo pré-estabelecido pela visão 

acadêmica e o mundo da práxis.  

O desafio será empreender uma reflexão acerca das análises sobre o gênero 

produzidas pelos próprios atores em relação à teoria estabelecida 

academicamente. A noção de performatividade de Butler será profícua para 

pensar o trabalho normativo não apenas por meio de ações discursivas, mas 

também pela performatização dos atores.  

A metodologia para angariar os dados empíricos pautou-se na análise dos 

materiais (IntelliBook, site do projeto, vídeos criados pela Universal), etnografia 

dos encontros dos IntelliMen no Templo de Salomão, em São Paulo, assim como 

nas igrejas das avenidas Celso Garcia e também João Dias, em Santo Amaro. 

Também foram analisadas postagens nas redes sociais, uma vez que a 

publicização dos resultados é uma exigência dos desafios IntelliMen, para 

angariar mais homens e mostrar a eficácia do programa. Devemos ressaltar que 

o projeto proíbe a realização de críticas, o que faz com que a ação dos atores 

face a essa matriz normativa seja um pouco limitada. Dessa forma, a maior parte 

do material coletado aponta mais as técnicas utilizadas para a conformação de 

uma determinada identidade masculina e promoção da  reflexividade. Entretanto, 

as postagens no Facebook assim como os testemunhos nos encontros IntelliMen 

também revelam o trabalho normativo dos atores em relação ao dispositivo.  

 As entrevistas com membros do IntelliMen e suas esposas ajudaram a 

compreender como os atores utilizam os repertórios incorporados no processo 

de atribuição de valor e crítica a pessoas, objetos e situações.   

 

1- Os 53 passos para o Homem: reflexividade, produção de si e do outro.  

 

O programa foi projetado para durar pouco mais de um ano, com a realização de 

um desafio por semana. Não iremos expor todos nesse texto, uma vez que seria 

demasiado, porém, devemos frisar os principais e, além disso, mostrar a lógica 

inerente aos desafios. O primeiro, considerado como muito importante e 

fundamental, é convidar uma pessoa para participar, alguém sério, que não 

desista no meio do processo, para acompanhar e oferecer apoio mútuo. Deve 

ser um amigo próximo, ou familiar, de preferência na mesma cidade, para que 



tenham contato e possam trocar ideias sobre cada desafio, dificuldades 

encontradas, etc. O programa não pode ser desenvolvido individualmente. 

Apesar de não haver um controle direto sobre a realização do projeto, os 

“intellimen” são desaconselhados a fazer sozinhos, uma vez que a realização da 

tarefa é importante, fundamental, pois é necessário que o companheiro ajude o 

outro. Além disso, caso o “intelliman” deseje obter seu diploma de conclusão de 

curso, precisará mostrar que realizou todas as tarefas com seu parceiro, 

mostrando que teve disciplina e respeito à hierarquia do projeto.  

Devem também criar uma conta no Facebook, para seguirem o projeto, divulgá-

lo e postar comentários sobre a realização dos desafios, para ajudar outros 

homens e receber críticas, elogios, enfim, interagir com outros participantes do 

projeto. No primeiro desafio, os dois parceiros devem tirar uma foto juntos, dando 

um soco para a frente, que representa o “soco da inteligência”. Na visão dos 

atores, trata-se de uma forma de ironizar a visão que os homens tem do “homem 

macho”, viril que resolve os problemas por meio da agressividade, da força.  

 

“É preciso mais que músculos para ser homem. Caráter, inteligência e fé são 

muito mais importantes.  

 

O homem não prevalece pela força”. 1 Samuel 2.9 

 

Dessa forma, logo no início do projeto e na realização dos desafios percebemos 

uma constante no trabalho normativo dos atores: características de gênero são 

naturais, isto é, ontológicas ao “sexo biológico”. Entretanto, isso não significa, de 

acordo com os atores, que se trata de uma característica imutável. Pelo 

contrário, por ser natural, na visão dos atores, o homem deve lutar contra essa 

“natureza” para dominá-la por meio de uma determinada construção social e 

assim ser “melhor”. Dessa forma, o que os atores compreendem acerca do 

gênero é que há “características naturais”, isto é, ontológicas de cada sexo que 

podem e devem ser controladas/reprimidas por uma norma cultural, dependendo 

do caso, pois há ocasiões em que a “naturalidade” deve ser respeitada e 

mantida.  

 



“Desafio #13 . Vamos definir uma coisa: homem é naturalmente bruto, indelicado 

e até grosseiro. Sensibilidade não é o seu forte. De certa forma, é exatamente 

isso que o faz homem, assim como a feminilidade e delicadeza fazem a mulher. 

Porém, não quer dizer que essa natureza rude não possa ser polida, refinada a 

ponto de ele se tornar um homem mais educado - sem perder a sua 

masculinidade. Portanto, não estamos falando de se tornar um metrossexual, 

ok? (O que resultaria em expulsão do IntelliMen na certa…) 

 

Desafio #5 Não fomos criados apenas como seres humanos. Fomos criados 

homens e mulheres. Homem e mulher são seres humanos bem distintos um do 

outro. É extremamente importante para o homem saber qual o seu papel 

específico e como ele difere do papel da mulher e a completa. Não estou falando 

aqui de machismo de de superioridade masculina, mas de diferenças”. (Extraído 

do IntelliMen Book, também disponível na Internet).  

 

Conforme vemos nos trechos citados, os atores entendem que o homem é 

naturalmente bruto, mas pode e deve ser moldado, mas sem perder a 

“masculinidade”. Logo, há uma preocupação em seus discursos no florescimento 

de uma personalidade muito sensível, encarada como feminina e, por 

isso,“metrossexual”, em alusão a um homem “fresco”, “efeminado”, que não é 

verdadeiramente homem. Por outro lado, ao abordar os papéis de gênero, 

acreditam que há um trabalho cultural a ser realizado para “polir” e “moldar” 

essas expressões, mas sem alterar a estrutura, “natural”, criada por Deus dos 

papéis do homem e da mulher. Sendo assim, a problematização e reflexão 

acerca do que é considerado “mutável” na natureza de cada gênero tem seu 

limite nos papéis de gênero, previamente estabelecidos por Deus e, por isso 

mesmo, tidos como naturais. A confusão desses papéis gera, segundo os atores, 

“resultados desastrosos nas famílias e na sociedade em geral”.  

Se considerarmos as técnicas do IntelliMen assim como os intuitos de seus 

desenvolvedores como um determinado quadro normativo, ou seja, um 

repertório entre outros no dispositivo de performatividade de gênero, poderemos 

compreender melhor como os atores classificam situações, performatizam e 

realizam um trabalho normativo em relação ao dispositivo de performatividade 



de gênero, quando confrontados com o mesmo. Abaixo, veremos alguns relatos 

de pessoas que participam do projeto IntelliMen:  

 

“Antes eu era um homem totalmente ignorante, grosso com as pessoas. Só 

bebida e balada. Não tinha respeito com a minha namorada, olhava para outras 

e achava que estava com razão. Só tinha pornografia no celular, perdia tempo 

em redes sociais com pornografia. Mas eu aprendi: ser homem é diferente de 

ser macho. Aí eu conheci o IntelliMen. Os desafios são para você trabalhar com 

você para se tornar um homem melhor para o mundo e para si mesmo. Comecei 

a fazer as coisas como homem e deixei as coisas de macho. Trabalhei o 

autocontrole e larguei as bebidas, baladas, deixei de ser nervosinho no trânsito. 

Valorizo agora minha namorada, mas de verdade. Ficar com uma pessoa e ter 

pornografia no celular, olhar outras mulheres? Falta de respeito, machismo.” 

(Everton, 27 anos, auxiliar de contabilidade).  

 

A operação de divisão entre homem e macho mostrou-se presente nos discursos 

da maior parte dos homens entrevistados. Para os atores, consumir pornografia, 

conversar de forma maliciosa com outras mulheres, não ajudar a esposa ou 

namorada nos afazeres domésticos e a atração por festas e bebidas são 

características naturais do macho, isto é, fazem parte do que, biologicamente, 

constituiriam o homem e seu relacionamento com o “sexo oposto”, marcado pelo 

desejo sexual e de dominação. Entretanto, para ser um homem é preciso 

renunciar às vontades do “macho” e aprender a ter autocontrole e dominar seus 

impulsos. Foucault chama atenção à importância do domínio de si e das 

vontades na sociedade grega, a fim de entender o processo de subjetivação, o 

que pode nos ajudar a compreender o IntelliMen. “Cette force réside dans la 

qualité rhétorique du discours du maître, et cette qualité rhétorique dépend en 

partie da la présentation du disciple, qui doit expliquer où il en est  de sa façon 

de vivre d’après les vrais principes qu’il connaît” (Foucault, 2015, p.50). O autor 

pontua ainda a diferença entre o cuidado de si grego, pautado na arte de bem 

viver e ser feliz, com o exame de si do cristianismo, focado no encontro de uma 

verdade interior que só o indivíduo pode descobrir. De certa forma, podemos 

pensar esse ensaio reflexivo promovido pelo IntelliMen como uma análise de si 

e incorporação de uma série de referências.  



Sendo assim, os atores, dotados desse repertório normativo específico, quando 

confrontados com diferentes questões ligadas ao gênero, performatizarão  a 

“masculinidade” que acreditam ser o ideal frente ao dispositivo. Por exemplo, em 

uma crise do casal, o homem não irá gritar, ou se sobressair pela agressividade, 

mas por ser a “cabeça” da relação, deve escutar sua mulher e propor soluções, 

sem se alterar. Em muitos casos, o trabalho normativo não consistirá de ação 

discursiva, mas sim na performatividade, ou seja, na repetição de uma forma de 

agir e se apresentar enquanto homem. Antes de avançar na discussão, cabe 

aqui uma breve reflexão acerca do trabalho da filósofa americana Judith Butler, 

a fim de compreender melhor o que estamos compreendendo por 

performatividade, assim como sua análise acerca dos problemas de gênero.  No 

livro “Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade”, Butler tece 

um diálogo com a obra de Simone de Beauvoir em torno da distinção 

sexo/gênero, extremamente cara às teorias feministas. A grande crítica da 

americana está em torno da oposição binária sexo como natural e gênero como 

construção social. Conforme aponta Butler:  

 

“As a result, gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the 

discursive/cultural means by which “sexed nature” or a natural sex is produced 

and established as “prediscursive”” (Butler, 1990, p.25).  

 

Dessa forma, a autora conclui que não há nenhuma diferença entre sexo e 

gênero, não sendo o sexo natural e o gênero a expressão do sujeito. Butler se 

propõe a problematizar o gênero a partir da noção de performance, contrariando 

a visão de Beauvoir, que enxergava o gênero como expressão de uma 

identidade; uma vez que não se trata de algo fixo no tempo, mas de uma 

construção permanente, instituída no espaço por meio da repetição estilizada de 

atos. Segundo ela, não há identidade que preceda as normas de gênero, mas 

sim a repetição das normas que constitui o que a autora chama de “efeito de 

gênero”. Essa repetição estilizada dos atos, a reencenação contínua de 

significados socialmente estabelecidos é a performance, que realiza uma ação. 

Para ela, corpos performam gêneros. Não há natureza na sexualidade.  

Apesar das discordâncias entre o discurso acadêmico e o dos atores estudados 

acerca da problemática do gênero, deve-se ressaltar a congruência em torno da 



noção de performance, extremamente valorizada pelos atores para a construção 

do gênero masculino, uma vez que as técnicas propostas pelo projeto prevêem 

a análise reflexiva do eu e a repetição estilizada de atos na conformação de uma 

masculinidade considerada ideal. Citamos aqui um pequeno exemplo do 

repertório normativo dos IntelliMen:  

Desafio 13 

O que um cavalheiro faz:  
- segura a porta aberta para uma mulher e a deixa passar primeiro.  
- abre a porta do carro para ela 
- dá o seu assento para ela  
- nunca olha fixamente para uma mulher (que não seja a sua)  
- se levanta quando cumprimenta uma mulher  
- oferece-se para carregar qualquer coisa pesada que ela esteja 

carregando  
- puxa a cadeira para ela se sentar  
- diz “por favor”, “obrigado” e “com licença” 
- não mastiga com a boca aberta, especialmente goma de mascar  
- é asseado: unhas, cabelo, barba, odor corporal, roupas, hálito (sempre 

tem umas balinhas de menta à mão), visita periodicamente o dentista.  
- observa como anda, sua postura  
- na mesa, deixa a mulher se servir primeiro e começar a comer antes dele  
- coloca a tampa do vaso para baixo  
- nunca fala alto  
- age de acordo com sua idade. Não se comporta com imaturidade em lugar 

nenhum, jamais.  
 

A partir dos itens listados, o projeto pede ao participante a citar os gestos já 

praticados anteriormente e quais começou a praticar, assim como descrever os 

resultados palpáveis dessa nova atitude e o que foi aprendido com este desafio. 

A performativização dessa masculinidade face ao dispositivo de relações de 

gênero é fundamental, de acordo com os atores, para ser um cavalheiro, 

entendido por eles como um homem melhor, polido e educado, mas também a 

forma ideal para tratar o sexo feminino, concebido como delicado e frágil e, por 

isso, digno de um tratamento especial. Nessa prática diária e constante, que 

permite a apreensão do repertório normativo, os atores irão se antecipar e se 

preparar para as situações oferecidas pelo dispositivo, promovendo um trabalho 

normativo em torno do relacionamento, na construção de si enquanto homem, 

em oposição à mulher, classificação de situações e julgamento da sexualidade.  

 



“Muitos de vocês aqui, IntelliMen, ao decidirem abandonar a pornografia, a parar 

de olhar as mulheres na rua, a parar de dizer palavrões e bobagens,a ser 

educado, cortês...o que vocês acham que seus amigos vão começar a dizer? 

Hummmmmmmmmm2, esse aí mudou de lado..está jogando no outro time. 

Então, não seremos homens aos olhos do mundo. É importante ressaltar isso. A 

sociedade vai pensar que não somos homens. Mas seremos homens aos olhos 

de Deus” (Pastor Cristiano).  

 

É interessante pensar a reflexividade estratégica dos IntelliMen para se antecipar 

às críticas dos outros atores acerca da sua masculinidade. Segundo os 

primeiros, essa construção do masculino é tomada como homossexualidade, 

uma vez que não performatiza o “macho que busca diversas mulheres e poder” 

e que, segundo os atores, é “a forma natural do homem”. A noção de 

homossexualidade é acionada como uma possibilidade de crítica do Outro em 

relação à masculinidade IntelliMen, mas já deixando claro que o participante 

deve se resignar e saber que é mais importante atender aos planos divinos, os 

quais, segundo os atores, orientam o homem a “dominar os seus instintos”.  

O conceito de dominação é extremamente mobilizado pelos atores, ao se 

referirem ao controle reflexivo em torno dos “impulsos naturais” do desejo por 

“mulheres, poder e fama”. Em 2014, a Universal realizou, no Brasil, no Templo 

de Salomão, em São Paulo, o evento Dominai para reunir homens, participantes 

ou não do IntelliMen, a fim de debaterem como dominar suas fraquezas, vícios 

e vontades. Assim que a instituição divulgou o encontro no Facebook, recebeu 

diversas críticas de internautas acerca da iniciativa:  

Camille Silva 
“Como pode um machismo desses? Em pleno séc. XXI os caras se dizendo 
homens que vão dominar mulheres? Isso é um absurdo. Bando de evangélico, 
crente, machista.  
 
Arnaldo Vaz  
“Nossa! Olha o machismo dos caras. Essa é agora a da Universal? Manter as 
mulheres submissas? E ainda tem trouxa que vai”.  
 
Gerson Souza  
 
“Poxa, vocês nem leem, nem sabem o que é e já vem criticando? Que 
                                                        
2 No Brasil, o uso do som ‘hummmmmm’ conota homossexualidade. Usado para se referir a 
homossexuais de forma jocosa.  



preconceito burro. Ninguém aqui está falando de dominar outras pessoas, mas 
sim de dominar nossos medos, desejos, vícios e assim nos tornarmos homens 
melhores. Ninguém aqui é machista. Pelo contrário, o machismo é um 
sentimento que deve ser dominado pelo IntelliMan. Não digam besteiras”.    
 

O evento reuniu cerca de dez mil homens, a maior parte, com camisas negras 

do projeto, cabelos bem cortados, unhas feitas em manicure, rosto bem 

barbeado, ou barba bem aparada. Afinal, a regra em relação ao cuidado pessoal 

é bem restrita. O responsável pela palestra, Bispo Renato, não se apresenta com 

esse título, mas sim como um “Itrainer”, isto é, um “coach pronto para abordar 

as questões dos homens”. O início da palestra foi marcado por uma oração, a 

fim de pedir a Deus força para se tornar um homem melhor e a vencer os vícios 

e a dominar. Em um momento de muita comoção, com homens que gritavam e 

cerravam os olhos, pude escutar um pouco do que pediam os participantes 

próximos a mim:  

 

“Ajude-me a ser um marido melhor e a parar de buscar vídeos pornográficos. Dá 

a sua força, Senhor, para que eu posso dominar o meu desejo, eu te peço”.  

 

“Preciso ser respeitado, Senhor. Um homem tem que ser provedor. Faça-me 

prosperar, dê-me uma luz, um sinal...faça com que as vendas apareçam e eu 

ganhe dinheiro”.  

 

Após a reza, Renato Cardoso explica aos participantes o conceito de dominação, 

informando que é o ato de dominar que distingue os homens dos animais. 

Segundo ele, a natureza é vontade, poder, força e cita espécies como macacos 

e leões que se batem entre si para se tornar o “macho dominante”. Porém, o 

homem, diferentemente dos animais, recebeu o ordenamento divino:  

 

“Deus os abençoou e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e 

subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 

sobre todos os animais que se movem pela terra” Gênesis 1:28  

 

De acordo com o palestrante, caberia ao homem a missão de dominar a natureza 

e, mais importante a si próprio. O ato de não dominar os impulsos é 



exemplificado com a expulsão do  de Adão e Eva do Paraíso, após cederem a 

tentação e comerem do fruto proibido. Dispondo de uma capacidade reflexiva de 

antecipação, Cardoso afirma que a dominação não pode ser jamais em relação 

a outro ser humano, principalmente com mulheres e crianças:  

 

 “Não pode jamais achar que é o dominante e gritar com a mulher, exigir que ela 
faça tudo, que cuide sozinha da casa. Nem ser estúpido com o filho, pois isso só 
afastará a criança que terá medo do pai. O IntelliMan precisa ser carinhoso, 
educado, ajudar a mulher nas tarefas domésticas, lavar louça, cozinhar, 
acompanhar o desempenho do filho na escola”.   
 

Dessa forma, os atores compreendem que a dominação deve ser empreendida 

em relação aos desejos e impulsos da “natureza” do homem. Nas palavras de 

Cardoso, “se você não conseguir se dominar, então, não consegue nada”. Os 

homens são incentivados a anotar todas as coisas que os dominam e a refletir 

sobre cada uma delas, a evitá-las, ser mais forte do que elas. Nesse “processo 

de aprendizado”, conforme identificado pelos atores, há um esforço para 

classificação do que é “bom” e “mal” para a vida do homem. Em uma reunião do 

Dominai, realizada em Saint-Denis, na França, os atores realizaram a seguinte 

divisão, em um trabalho conjunto:  

 

Bons hábitos: ir à igreja, voltar a estudar, asseio pessoal, ler um livro, meditar 

uma hora por dia, fazer exercícios, praticar caridade, ajudar nas tarefas 

domésticas, etc.  

 

Maus hábitos: olhar outras mulheres, pornografia, comer demais, fast-food, ser 

ganancioso, mentir, excesso de vaidade, preguiça, ser emotivo, etc.  

 

A partir desse esquema traçado, os atores são estimulados pelas lideranças a 

praticar os bons hábitos e estratégias para bloquear completamente os maus 

hábitos como, por exemplo, usar o computador somente ao lado de outra 

pessoa, a fim de evitar a pornografia, desviar o olhar quando uma mulher passar 

na rua, se proibir de comer alimentos não saudáveis. “Nunca é demais 

desenvolver um bom hábito. Quanto mais tivermos, melhores seremos”. Dessa 

forma, os atores vão performatizar, a partir do repertório do IntelliMen, uma série 



de ações repetidas para o que consideram o bom comportamento de um homem 

e outra série estilizada de ações para o evitamento de uma série de situações, 

sob constante monitoração reflexiva, acerca do que é ruim.   

 

A transformação na intimidade: a relação com o Outro   
 

De acordo com o trabalho de Giddens (1991), a modernidade traz um novo 

panorama às relações amorosas na sociedade ocidental: maior igualdade entre 

os gêneros, maior reflexividade acerca das relações entre homens e mulheres 

(principalmente por conta da produção de manuais de auto-ajuda, trabalhos de 

sexólogos, programas televisivos, etc.), o fim do relacionamento amoroso como 

projeto exclusivo do eu, etc. Esses fatores somados levam a uma crise no amor 

romântico, isto é, segundo Giddens, o amor baseado na união indissolúvel do 

casamento, na ideia de projeto de vida em comum e de um “amor eterno”. Para 

o autor, as condições listadas acima permitiram uma ação reflexiva em torno do 

amor romântico que, na modernidade tardia, teria dado lugar ao “amor 

confluente”, que é baseado no usufruto da relação por cada parceiro, o que faz 

com que ele seja, muitas vezes, efêmero e com duração limitada, não tendo mais 

a característica da monogamia, uma vez que se dissocia a sexualidade do fator 

reprodutivo.  

Seguindo a orientação pragmática, como os atores estudados concebem as 

mudanças na esfera do relacionamento? Há pontos de congruência e 

divergência em relação ao trabalho de Giddens. Para os Intellimen houve uma 

enorme mudança na relação entre homens e mulheres, o que justifica, segundo 

eles, a importância da existência do projeto:  

 

“Ser homem antigamente era muito simples. Você aprendia duas coisas desde 
cedo: lutar para se defender e caçar para se alimentar. Quem fazia isso muito 
bem, se dava bem. E levava a garota para casa. Esse era o critério básico 
quando o pai considerava um rapaz para casar com sua filha. E ela também. Em 
muitos casos, amor era secundário. Você não ouvia mulheres detalhando uma 
longa lista de atributos que queriam no futuro marido: ‘ele tem que ser carinhoso, 
bem humorado, romântico, atencioso, sensível, gostar de passear, cheirar bem, 
amar os animais, me aceitar como sou, me pegar no colo, notar quando mudar 
o meu cabelo, ser bom de conversa, amigo’... Nada disso. Antes a preocupação 
era você pode e está pronto para sustentar minha filha? Então ponha um anel 
aqui. Ser homem no século XXI é outra história. O mundo mudou. As mulheres 



mudaram. E muitos homens ainda estão com a cabeça lá atrás”. (Livro 
IntelliBook)  
 

Os atores entendem que houve uma mudança na forma de se relacionar e nas 

mulheres. Para eles, o casamento era antes estabelecido pela capacidade de 

sustentar e prover a parceira, o que era verificado pelo pai, que consentia ou não 

com a relação. Agora, na visão dos atores, a mulher ganha a possibilidade de 

escolher e não se pautará mais na possibilidade de ser sustentada, mas de 

construir um projeto em comum com outra pessoa. Logo, as qualidades de cada 

parceiro são indispensáveis para conseguir o matrimônio e para mantê-lo. Nesse 

contexto em que as mulheres podem escolher com quem casar e terminar uma 

relação, o homem encontra-se em xeque e, nas palavras dos atores, 

“deslocados, despreparados e desacreditados”, havendo a necessidade de uma 

renovação e melhoramento do homem para acompanhar as mudanças.  

Se por um lado os atores enxergam uma mudança na dinâmica da intimidade, 

por outro, ainda concebem o casamento como um projeto extremamente 

importante e fundamental para o exercício da sexualidade, uma vez que o sexo 

fora do casamento é desestimulado3. A ideia de amor eterno é valorizada, pois 

tanto homens quanto mulheres devem fazer todos os esforços possíveis para 

manter a relação e evitar o divórcio4. Por isso que boa parte do repertório 

normativo oferecido pelo IntellIMen refere-se à relação com a esposa. Uma boa 

parte dos desafios é voltado para reflexão acerca das atitudes como marido e 

tarefas como levar a esposa para atividades que ela gosta.  

 

“Havia tanto tempo que não levava minha esposa para passear. Não ficávamos 
juntos assim há anos. Agora percebi como isso faz falta. Fiz as compras no 
supermercado, como ela gosta, sem reclamar e depois a levei para uma 
caminhada na beira do mar. Ela ficou muito feliz com a surpresa. Depois disso, 
toda semana tem uma surpresa. Estamos muito felizes”. (Geraldo, 48 anos, 
motorista de taxi).  
 

Os atores atribuem uma grande importância à emotividade nas relações com o 

sexo feminino, promovendo uma economia da emoção, a fim de que o nível ideal 

                                                        
3 Não podemos afirmar que seja interdito, uma vez que muitas pessoas que não são casadas 
frequentam o projeto. Entretanto, há uma forte orientação em torno do casamento.  
4 A Universal apresenta outro projeto chamado “Casamento Blindado” para aconselhar casais e 
ensinar o sucesso no relacionamento amoroso 



seja alcançado. Nesse processo, o “Homem ideal IntelliMan” é construído em 

oposição ao feminino e à homossexualidade.  

“Sabe o que é pior do que uma mulher emotiva? Um homem emotivo. Há uma 

razão porque Deus fez o homem naturalmente menos emotivo que a mulher. 

Afinal, era ele que teria de caçar e trazer comida para casa e enfiar a espada no 

estômago do inimigo que quisesse tomar sua terra. Imagina um homem emotivo 

fazendo isso. ‘Preciso matar aquele animal, mas ele é tão bonitinho…”. Iria 

morrer de fome. ‘Se aquele cara vier lutar comigo, não vou enfiar essa espada 

nele..ai me dá arrepio só de pensar’. Iria morrer com a espada do inimigo no 

umbigo depilado dele. Enfim, Deus sabia o que estava fazendo” (IntelliBook).  

 

Mais uma vez, há o processo de naturalização de diferenças por meio do plano 

divino, assim como a associação da homossexualidade (implícita na imagem do 

metrossexual, isto é, do homem vaidoso, fresco, na visão dos atores) com a 

fraqueza. A masculinidade teria, então, a exclusividade da força e da capacidade 

do sustento, pois é por isso que “homens são menos emotivos porque precisam 

mostrar força, segurança, coragem, persistência e outras qualidades 

primariamente masculinas - para o bem de si mesmos e de suas familías”. Os 

atores tecem críticas ao homem que, segundo eles, está na moda, “neste mundo 

avesso que vivemos”, o “sensível”. Ele chora, usa brinco, se ofende com 

facilidade, usa os cremes da esposa escondido quando os dele acabam e depila 

as sobrancelhas”. Porém, de acordo com os IntelliMen, não são apenas por 

hábitos “afeminados” que podemos reconhecer homens sensíveis. Segundo os 

atores, há muitos “machões” vitimas da insegurança, do orgulho e da 

insegurança. Por isso, para formação do repertório normativo dos atores, o 

projeto busca estimular a reflexividade em torno dos hábitos emocionais, a fim 

de que cada homem perceba se é sensível demais, ou sensível de menos.  

 

“Eu me descontrolava com qualquer coisa. Tinha taquicardia, me 
angustiava...até chorava. Não tinha autocontrole nenhum. Discutia por qualquer 
besteira no trabalho, em casa. Ligava toda hora para minha mulher para saber 
se ela me amava...Na verdade, acho que eu estava me comportando como 
mulher. Depois, dei um jeito nisso. Enfrentei meus medos. Acordava e repetia 
todo dia no espelho que era forte. Parei de chorar. Respirava fundo e me 
controlava. Homem precisa ser equilibrado. Isso é ser homem inteligente” 
(Marcel Reis, bancário, 34 anos).  



 
“Minha mulher reclamava que estava com frio e eu rosnava. Tratava-a como 
homem, não como uma pessoa mais frágil. Depois do projeto, passei a encará-
la com mais carinho. Fiquei mais sensível, mas sem frescura. Isso é uma questão 
de consideração, de atenção por quem eu amo. Eu parecia um cavalo...minha 
mulher falava que me amava e que queria atenção e eu falava para, tá bom...hoje 
sou um homem que tem a sua emoção equilibrada. Deixei de ser um cavalo, sou 
mais romântico aberto e me permito até a assistir uma comédia romântica, mas 
só com a minha mulher ao lado!” (Cristiano Galvão, estoquista de 
supermercado).  
 

O cuidado com o corpo também é visto como fundamental, uma vez que o 

homem também deve se importar com o prazer feminino. Logo, um dos desafios, 

o de número 11, estabelece uma rotina de exercícios de três vezes por semana, 

pois “a primeira impressão do homem é causada pela forma física” (IntelliBook). 

O desafio de número 2, para a reeducação alimentar, estabelece uma meta para 

perda de peso, que será interrogada em diversos momentos do processo 

IntelliMen. De acordo com os atores, a importância dessas etapas pode ser 

explicada pela maior disposição para a família e o trabalho, saúde e por uma 

aparência melhor:  

 

“Estou fazendo os exercícios, parei de comer de boca aberta. Minha mulher até 
elogiou. O mais difícil para mim é parar com o fast-food. É tão gostoso, gosto 
muito mesmo. Porém, preciso parar com o lanche para ter uma saúde e chegar 
ao meu peso ideal. Deus vai me ajudar. Não posso ficar gordo desse jeito. O 
homem precisa ter disposição para trabalhar, passear, brincar com os filhos e 
ficar com a mulher. O homem tem que se cuidar para si mesmo e para sua 
mulher também” (Benja Thouré, 42 anos, operador de caixa)  
 

Como o projeto conta também com menores de idade, o aprofundamento na 

sexualidade é evitado no livro IntelliBook e no site do projeto. Porém, vale 

ressaltar que, em reuniões presenciais, e em postagens no blog de Renato 

Cardoso, os homens são incentivados a conhecer o tema por meio do curso 

casamento blindado, iniciativa da Universal para casais. Nesse projeto, há uma 

seção dedicada somente ao sexo. A partir disso, podemos verificar uma outra 

convergência em relação à transformação na intimidade, apontada por Giddens 

: a sexualidade plástica. Os homens são orientados a ter e a valorizar a relaçao 

sexual com as esposas para fins não reprodutivos, uma vez que o sexo é 

entendido pelos atores como algo importante para a relação. Diversos 



entrevistados explicaram-me que antes do IntelliMen pautavam sua vida sexual 

pela pornografia, isto é, qualificavam a beleza das mulheres em comparação às 

atrizes pornô e performatizavam o mesmo tipo de relação que viam nos filmes.  

 

“Hoje percebo que isso é de uma violência atroz. As coisas que pedi para minha 

mulher fazer. Não se pode tratar uma mulher desse jeito. Esses filmes ensinam 

uma violência enorme. Sem contar que eu não tinha mais prazer na minha 

esposa pois ela não parecia com as atrizes. O IntelliMen foi um reaprendizado 

sobre o que era o sexo real e a beleza da mulher normal. Muitos homens estão 

nessa situação”.  (Décio Luchesi, 46 anos, contador) 

 

Os atores afirmam que a performatização da sexualidade baseada na 

pornografia é uma violência contra a mulher e o casal, colocando em risco o 

casamento e a saúde. O trabalho normativo dos IntelliMen enquadra a 

pornografia como um vício e uma forma de violência contra a mulher. Não raro, 

utilizam a categoria machismo em suas críticas a esse tipo de material. Os 

IntelliMen buscam garantir que a tentação não prevaleça e bloqueiam sites na 

Internet, canais na TV a cabo e jogar fora qualquer revista com mulheres semi-

nuas. Além disso, identificam que a pornografia configura um olhar masculino 

que irá levar a uma relação conflituosa e a um comportamento de um homem 

bruto, animalesco. Diversos homens falaram que se sentem mal com amigos 

não participantes do IntelliMen, pois eles olham de forma maliciosa, de modo a 

constranger as mulheres na rua. “Isso para mim é causado pelo que se aprende 

com a pornografia. Antes eu via filme pornô e aí eu achava que toda mulher era 

uma safada querendo sexo” (Amílton Silva, 37 anos, pintor). Caminhando com 

dois interlocutores pela Avenida Celso Garcia, em São Paulo, uma mulher passa 

e provoca olhares dos que estavam no local.  

 

“O esquema aqui é bateu na trave e voltou. Olho e em seguida desvio o olhar”.  

 

“Quando a mulher se veste com vulgaridade, a melhor coisa é não olhar, mesmo 

que seja para reprovar, pois evita o hábito ruim”.  

 



Segundo eles, a mulher que se porta com vulgaridade é a que usa roupas 

extremamente curtas e decotadas, andando de forma provocante para atrair a 

atenção na rua. Para os IntelliMen, trata-se do tipo de mulher classificada como 

“errada” e que não serve para ser uma esposa. Assim como “as dominadoras, 

que buscam controlar tudo, as materialistas que só querem saber de gastar o 

dinheiro do marido, a incrédula em Deus e a diva, versão feminina do machista, 

que acha que tudo gira em torno dela”. Diante o dispositivo e sua sequência de 

eventos, os atores classificam mulheres de acordo com o que o repertório 

normativo apresenta como correto, dentro de uma economia de grandeza 

(Boltanski, 1987).  

 

É interessante ressaltar como o projeto IntelliMen preocupa-se com a 

manutenção de certas rotinas para evitar o enfrentamento entre os gêneros, por 

meio da gentileza, dentro do que Boltanski chama de regime de justesse, no qual 

“l’équivalence peut être présente de façon tacite parce que les choses sont elles-

mêmes présentes au milieu des hommes. Ce sont donc (...) les choses qui 

stabilisent le lien entre les gens” (Boltanski, 1990, p. 118 -119).  

 

Ao fim do programa, depois de um ano, os IntelliMen são convidados a continuar 

divulgando o projeto, a refazer os desafios, ajudar os amigos que começaram e 

manter uma monitoração constante em relação aos antigos vícios. Há também 

encontros entre IntelliMen formados, para continuar o aprimoramento masculino. 

Aqueles que se destacam pela disciplina e capacidade de comunicação são 

convidados a se tornar iTrainers e passam por um treinamento especial. Após 

essa qualificação, estão aptos a realizar encontros e debates sobre o projeto, 

realizar rodas de leitura e atividades lúdicas entre os homens.  

 

Conclusão  

 

O trabalho teve como objetivo mostrar quais repertórios normativos norteiam 

homens evangélicos em relação ao dispositivo de performatividade de gênero, 

frente ao qual os atores irão engajar-se em regimes de crítica (Boltanski, 2006), 

performatizarão uma determinada masculinidade, no que convencionamos 

chamar de trabalho normativo (Dodier, 2014). O treinamento IntelliMen propõe a 



reflexividade dos atores ao propor a análise reflexiva de antigos 

comportamentos, criticá-los e analisá-los sob a luz do futuro. Nesse processo, 

os atores, com base na informação dos novos repertórios adquiridos, irão 

constituir reflexividades em relação às situações que o dispositivo de problemas 

de gênero engendra. Como mencionado anteriormente, a visão dos atores 

apresenta algumas congruências em relação à teoria de gênero e muitas 

divergências. A intenção desse tipo de análise, pautada no referencial da 

sociologia pragmática, era refletir como os atores tecem suas críticas e 

performatizam o gênero, assim como a reflexividade em torno dessa questão. 

Acreditamos que isso permite compreender melhor a percepção dos atores 

religiosos, assim como os repertórios que os orientam, acerca da temática de 

gênero.  

É interessante pensar como, a partir do trabalho normativo, os atores produzem 

alteridade e diferença, a exemplo do que Brum (2015) constata ao analisar 

narrativas de ex-integrantes da Opus Dei. Os atores irão reificar o feminino e a 

homossexualidade masculina, lançando mão dessas “identidades” para pensar 

a si mesmos e a masculinidade.  
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