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Resumo: As práticas de consumo de produtos eróticos representam uma fatia 

considerável no mercado de bens na cena cotidiana. É cada vez mais presente 

a tendência de englobamento de novos grupos sociais no consumo de 

mercadorias, neste caso, o consumo vem se dando pelos evangélicos ou público 

gospel. Como é possível a (re)formulação dos significados atribuídos por 

aqueles/aquelas que consumem estas mercadorias? Por outro lado, a religião 

protestante e seus seguidores defendem (em diferentes matizes) valores e 

normas sociais que buscam a separação do universo secular. Que modelos de 

representação e classificação social estão em jogo e que estão em acesso 

através desta forma de consumo? Em relação ao caso estudado: um objeto que 

à primeira vista estaria destinado ao uso comum passa por uma reformulação 

discursiva para se adequar a um consumo para um grupo específico. Essas 

reformulações passam pela forma de explicação do uso dos produtos, pela 

                                                        
1 Bolsista de Mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES).  

mailto:rcacfer@upo.es
mailto:fatimaweiss@gmail.com
mailto:danieluece@hotmail.com


maneira como são distribuídos (assegurar o anonimato e discrição), pelo público-

alvo pretendido (casais heterossexuais), pelo discurso do fortalecimento da 

relação do casamento (momentos de intimidade). Uma peculiaridade da 

estratégia de marketing desses produtos é o seu apelo ao público feminino, a 

fuga da vulgaridade e a sua relação mais aproximada entre produção e consumo. 

A articulação entre sexualidade, religião e mercado revela-se promissora para 

aprofundamento posterior da pesquisa aqui relatada.  

 

Apresentação 

 

A pesquisa teve como foco o consumo de artigos eróticos por evangélicos, 

representado em vários lugares: nas relações de venda em sex shops 

evangélicos, nos guias orientadores para donos de sex shop e vendedores (ou 

consultores de casais) de material erótico, nas notícias veiculadas por sites 

gospel.  

A análise desses vários lugares trouxe à tona uma série de concepções 

da religiosidade, da conjugalidade e da sexualidade cristã. Estas representariam: 

por um lado, a manutenção (fortalecer os relacionamento) de modelos ideais de 

relacionamento (heterossexual, casto, baseado em princípios morais) e, por 

outro, uma educação/pedagogia/quebra de tabus na construção de moralidades 

outras. Permeando os dois polos estão elementos, tais como: a fuga da 

vulgaridade e busca pela felicidade (o foco principal é a felicidade), situações 

estas que são acessadas pelos sujeitos para justificar a experiência com os 

produtos, e até certo ponto, reafirmar, ou desmitificar os marcadores de 

identidade cristã associados a sexualidade.     

Os sex shops destinados para consumo evangélico assemelham-se a 

boutiques eróticas (guardando suas devidas proporções), de visual clean, 

diferenciando-se dos sex shops tradicionais, de grande público. As boutiques 

eróticas são uma forma de comercialização de produtos eróticos que tentam unir 

num mesmo ambiente sofisticação, erotismo e sexualidade. Nas palavras de 

Gregóri (2003):  

“As boutiques eróticas descortinam cenários em que o 
público-alvo é formado por mulheres. As práticas, imagens 



e produtos assinalam um sentido de feminilidade que, 
antes de constituir o lugar passivo do desejo masculino, 
reforça a posição de atividade: as mulheres passam a 
ocupar uma espécie de protagonismo e são 
responsabilizadas não apenas pelo seu bem estar, como 
também pela manutenção de seus casamentos” 
(GREGORI, 2003, p. 87) 

 

Dessa forma, cria-se uma estética diferenciada, onde alguns produtos 

estão à mostra (géis, perfumes, óleos para massagem), e outros estão 

resguardados ao primeiro olhar (próteses realísticas, dildos, fantasias, peças de 

sadomasoquismo, vídeos eróticos). O que essa forma de mostrar e de esconder 

nos faz pensar? Que critérios estão sendo mobilizados pelas pessoas para este 

tipo de diferenciação de produtos em cena? 

Gregori (2003) ao analisar sex shops nos EUA voltados aos públicos 

feminista e homossexual, coloca que nestes espaços eram reivindicados um 

“erotismo politicamente correto”. Este se diferenciava, inclusive por seu caráter 

político, do mercado erótico convencional por estar permeado pelos valores e 

pelas normatividades defendidos por estes movimentos. A mesma tendência se 

configura nos sex shop que são destinados a evangélicos, ao ponto que 

procuram introjetar as formas de pensar deste público em suas praticas de 

vendas.  

O sexo dentro desse contexto é entendido como algo “saudável”, tendo 

importante relevância na manutenção e na construção da intimidade do casal, e 

inclusive sendo usado para “surpreender”, “trazer coisas novas” e “apimentar” o 

relacionamento. Até certo ponto essas práticas se situam num jogo de 

aproximações e afastamentos da moralidade cristã, ao ponto em que ao mesmo 

tempo, em suas práticas, reafirmam um “estilo vida” cristão, ressignificam seu 

consumo em outro código moral, regido pela busca do prazer e da satisfação 

sexual.  

 

Processos e Métodos 

 

O processo metodológico para a construção e analise do objeto de 

pesquisa se deu durante a disciplina da Antropologia do Consumo, ministrada 

no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade 



Federal do Rio Grande di Norte em 2015.1. A abordagem do campo pesquisado 

se deu a partir da problematização da questão a ser pesquisada, da coleta de 

dados na internet, facebook, site da Associação Brasileira de das Empresas de 

Mercado Erótico e Sensual (ABEME), site de conteúdo evangélico que foi 

veiculada a notícia do surgimento de produtos voltados ao consumo de 

evangélicos. Recebeu especial atenção uma publicação da ABEME, 

denominada Guia Gospel para Sex Shop, publicado em 2014. 

A pesquisa para construção deste artigo representou um relevante 

exercício de análise e reflexão antropológica, porém apareceram “algumas 

pedras no caminho”, pois o consumo de produtos eróticos por evangélicos se 

realiza dentro de grupos de restrito acesso (ou limitado). Para que pudesse 

entrar em contato com as pessoas que consumem este tipo de produto, foi 

necessário utilizar outras formas de abordagens daqueles consagrados métodos 

de investigação do campo das ciências socais, tais como a aplicação de 

questionários ou entrevistas diretas, ou até mesmo a etnografia. Decidi então 

enveredar pela pesquisa na internet, o que facilitou a minha “entrada” no campo, 

e me proporcionou o contato com diferentes formas de materialização do uso de 

produtos eróticos por evangélicos. 

Logo que iniciei a “navegar” na internet para me aproximar do tema 

discutido neste artigo, fiz uma busca simples no site google.com, utilizando as 

palavras chaves (produtos eróticos evangélicos) e encontrei uma extensa 

quantidade de notícias de jornal alardeando a novidade do sex shop para 

evangélicos. Essas noticias, por sua vez, falavam de algumas lojas virtuais que 

estariam direcionando seus produtos para evangélicos. Sem pestanejar fui 

navegando entre os links até encontrar um dos sites: o 

www.sexshopevangelicos.com. Já estaria com um ótimo material para realizar a 

pesquisa2. Continuei a navegar, agora através do site Youtube, que hospeda 

vídeos de conteúdos de livre acesso, e logo encontro alguns vídeos sobre novos 

sex shop para evangélicos. E na intenção de me aproximar de possíveis 

interlocutores fiz uma busca no Facebook e encontrei uma página chamada Sex 

Toys, que é administrada por João Ribeiro. A página faz, além do marketing dos 

produtos de duas lojas físicas de produtos de sex shop que fica na cidade de 
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São Paulo, a divulgação do serviço de conselheiro de casais, do qual ele e a 

esposa, que também é proprietária do sexshop, fazem. A página tem conteúdo 

relacionados a reflexão sobre o papel da intimidade do casal, frases de auto-

ajuda, dicas sobre danças sensuais, notícias sobre sexualidade (conteúdo 

heterossexual – 18 coisas que o homem detesta na cama, fantasias sexuais), 

novos produtos (lançamentos) que chegaram nas lojas físicas, menções ao filme 

50 Tons de Cinza, noticias sobre testes de produtos sensuais feitos por casais, 

dentre outras “dicas” sobre como apimentar a relação). Encontrar a página da 

loja virtual na internet contribuiu para linkar para outros contatos do que se pode 

denominar universo do mercado erótico para evangélicos. 

 

Formas de mostrar: o site de vendas e suas estratégias  

 

Encontrar um site de venda dos produtos foi uma tarefa relativamente 

fácil, as notícias veiculadas na internet traziam, no seu conteúdo, os links para 

os sites. Porém, o único site que encontrei foi http://ssgospel.webnode.com/, que 

estava ativo e recebendo pedidos atualmente. Logo à primeira vista chama 

minha atenção a paleta de cores utilizadas no layout do site, todas elas variando 

entre as cores brancas e diversos tons de azul. O site é intitulado Sex Shop 

Gospel. O pano de fundo do site começa com um leve tom azul e paulatinamente 

passa ao branco até o final da página. Numa primeira analise estas imagens 

poderiam estar relacionadas ao céu, algo bom para pensar quando a linha de 

produtos vendidos no site é nominada de IN Heaven (no céu). Tive a 

oportunidade de conversar rapidamente com um dos idealizadores da marca 

INHeaven através do chat do Facebook. Quando perguntei sobre a escolha do 

nome para o título da marca, Joao Ribeiro, me oferece uma resposta que, de 

certa forma, contradiz minha versão sobre o significado relacionado a céu. Ele 

disse que “IN Heaven não tem nada a ver com o céu do paraíso, quando 

colocamos IN HEaven é no sentido do quarto do casal ser o ceu deles para que 

possam dar asas a imaginação deles como casal, para que os dois possam se 

descobrir.” 

O site para compra destes produtos tem estrutura relativamente simples, 

com poucas informações sobre o uso dos produtos. O layout da página inicial é 

http://ssgospel.webnode.com/


dividido em três colunas de igual tamanho e situadas no lado esquerdo da tela. 

As colunas estão distribuídas em forma vertical, sendo: 1)Categorias, 2) Menu e 

3)Contato.  A primeira está subdivida em Excitante Feminino, Retardador 

Masculino, Vibrador Líquido, Virgindade e Velas de Massagem. A segunda em 

Página Inicial, Sobre Nós, Contate-nos, Notícias, Termos e Condições. E a 

terceira contem informações de localização da empresa, tais como: telefone, 

endereço e endereço eletrônico.  

No lado esquerdo há apenas duas colunas, em menor tamanho, 

intituladas: Bem Vindos e Etiquetas. Chama atenção a forma como são 

abordados os compradores na coluna Bem Vindos: “Os produtos Gospel foram 

lançados pela empresa INTT de produtos sensuais com o intuito de reavivar o 

amor entre o casal. Compre com segurança e receba em casa com total 

discrição.” Assegurar a discrição para a aquisição e a compra desvelam algumas 

questões pertinentes. Em umas das conversas que tive com João Ribeiro (2015), 

falávamos sobre o lançamento da linha de produtos para evangélicos, e logo ele 

emitiu a seguinte declaração: “Sim, na realidade a linha foi criada para qualquer 

casal que esta a descobrir a cosmética e fica com receio das embalagens 

chamativas, pois prefere a discreta, cheiros fortes, preferem os mais discretos e 

suaves e embalagens funcionais. O intuito foi desenvolver uma linha que o casal 

sentisse a vontade de usar sem ficar constrangido com o parceiro ou com as 

pessoas que estão do seu lado: filhos, empregados, família. De acordo com o 

relato, é possível evidenciar que o uso desses materiais está envolto por uma 

atmosfera de anonimato, impessoalidade, pelo menos no caso da compra pela 

internet.  

A única imagem que está presente no site apresenta um grande céu azul 

cheio de nuvens, um sol brilhante ao centro, uma fina camada de grama na parte 

inferior e uma árvore no lado esquerdo.  

Em comparação com outros sites de venda de produtos eróticos, aqui, não há 

menção nem sequer exibição de corpos nus, cores fortes ou chamativas, não 

aparecem também a oferta de serviços sexuais, tais como a prostituição. Pelo 

contrário, ao que parece este serviço se aproxima daquele oferecido em 

boutiques eróticas : ambiente clean, espaços e cores claras, com ausência de 

muitas imagens, com um toque de sofisticação.  



As imagens dos produtos seguem esta tendência: produtos de pequena 

dimensão, embalagens compactas em tons claros, sem imagens associadas a 

corpos nus e cores fortes. Ao que parece, a discrição é um dos fatores que 

importam. Essas imagens indiciam a preocupação em manter o sigilo no uso dos 

produtos.  

Para efeitos de analise, receberam especial atenção os conteúdos 

presentes nas formas de descrever e mostrar a utilidade dos produtos, 

entendendo-os como parte de uma formação do gosto sexual.  

 

 

4 No Guia para Sex Shops Gospel: uma gramática do respeito aos dogmas 

 

O Guia Gospel para Sexshop e Consultores de Casais é uma publicação 

resultante de uma série de reuniões realizadas em São Paulo e Rio de Janeiro, 

com empresários da área e pastores evangélicos, durante o ano de 2014. Nestas 

reuniões, denominada de Projeto Gospel, que foram coordenadas por um dos 

idealizadores do conceito de Sex Shop Gospel, o sr João Ribeiro, ocorreram 

diversas palestras e uma espécie de pesquisa-sondagem com o intuito de 

entender como os evangélicos entendiam o consumo de produtos eróticos. 

Dentre os quatro autores do Guia, três são evangélicos. Estes são apresentados 

na introdução do Guia, primeiro como evangélicos, e depois como empresários 

do ramo de artigos sensuais.  

O conteúdo do Guia faz uma breve descrição da história do mercado 

erótico no mundo e no Brasil, e como houve o surgimento da profissão de 

consultoria sensual, e do consultor de casais. Ao que parece, o trabalho da 

consultoria para casais exige maior aproximação com os problemas relacionais 

do que os vendedores de outros ramos: “Ser Consultor (a) de casais eleva o 

trabalho a outro patamar, é a possibilidade de ajudar a firmar este 

relacionamento numa rocha sólida capaz de aguentar adversidades e auxiliar na 

implantação de uma forte ligação (emocional e física) do casal incluindo nesta 

relação os produtos sensuais” (RIBEIRO; RIBEIRO et al, 2014, p. 24).    

O Guia cumpre a função pedagógica na preparação do público que atende 

a evangélicos, para que possam entender o sistema de regras no qual este 



público está ancorado. Para tanto faz algumas orientações interessantes, no que 

concerne à forma de abordagem: os consultores precisam entender como o 

casamento funciona, quais são os papeis sexuais da esposa e do esposo, 

apresentar os produtos como uma ajuda para melhorar a relação, e não como 

uma substituição à figura do(a)  parceiro(a). O sexo não pode ser apresentado 

como algo vulgar, seria uma “benção de Deus para o casal”, e para tanto não 

deve ser “profanado” com prática que firam essa condição.  Apresentar o espaço 

do sexshop que oferece um serviço diferenciado indicia algumas reflexões: 

 

Para muitos clientes é o primeiro contato com uma 
sexshop. Normalmente ele é surpreendido por este modelo 
CLEAN e CONSULTIVO: “Uma sexshop é assim? 
Imaginava outra coisa” - essa admiração inicial é muito 
positiva, o próximo passo é explicar que a loja tem este 
formato para que qualquer pessoa possa entrar e encontrar 
algo para “aquecer” seu relacionamento ou surpreender 
(presentear) a pessoa que ama. Nem todas as lojas são 
assim, mas existe um grande movimento pelo *NOVO 
MERCADO ERÓTICO no Brasil e ao menos há uma loja 
em cada cidade do país onde é possível receber este 
acolhimento com uma consultoria de casais. (Texto retirado 
do Guia Gospel para Sexshops) 

  

O Guia Gospel para Sex Shops pode ser compreendido como uma forma 

de proporcionar o “encontro entre dois sistemas: o de produção de bens e o de 

produção de gostos.” (PORTILHO, 2005, p. 97). Ao passo que a partir da 

compreensão dos elementos para a compreensão do universo das regras dos 

clientes, produz uma linha de produtos ou bens que representem essa fatia do 

mercado, e também influencia a formação de um gosto específico. A relação com 

os consumidores assume outro patamar, é uma abordagem mais próxima, os 

produtos são desenvolvidos diretamente para este nicho de mercado, nas 

palavras de Portilho: (...) é interessante notar a mudança na linguagem da 

engenharia de rede, de consumidor (consumer) para cliente (costumer), 

mostrando o novo estatuto civil dos indivíduos que interagem com o mercado. 

As novas tecnologias passam a promover um marketing de nincho, customizado 

e sob medida para cada cliente (...)” (PORTILHO,  2005, p. 81) 



A partir daí podemos refletir sobre as novas determinações do consumo, 

passa necessariamente pela formação de um gosto específico, marcado por 

uma relação mais íntima à produção:  

 

 “existe uma correspondência entre a produção de bens e 
a produção de gostos. Suprimento e demanda não são 
simplesmente efeito da produção impondo-se ao consumo 
nem o efeito de um esforço consciente para atender às 
necessidades do consumidor, mas o resultado de uma 
orquestração objetiva das duas lógicas relativamente 
independentes: o campo da produção e o campo do 
consumo. (PORTILHO, 2005, p.97)   

 

E quanto menor for a distância entre produtores, comerciantes e 

consumidores, segundo Appadurai, menor será a alienação produzida no 

percurso das mercadorias no mercado, e consequentemente, suas formas 

explicativas de sua existência, ou seja, suas mitologias, serão melhor 

compreendidas. [...] à medida em que as mercadorias percorrem distâncias cada 

vez maiores (institucionais, espaciais ou temporais), o conhecimento sobre elas 

tende a se tornar parcial, contraditório e diferenciado. (APPADURAI, 2009, p. 

78).  

 

Considerações finais 

 

 A profusão dos elementos analisados fazem referencia aos modernos 

processos de customização dos produtos que, voltados a uma fatia de mercado, 

busca ampliar as formas de consumo. O campo da religião entendido como nicho 

de mercado tem as caraterísticas marcadas, por um lado, na manutenção das 

relações matrimoniais, e no outro, abre-se para o reino da sensação. Sensações 

estas que parecem não estar dissociadas da sua experiência cotidiana com o 

sagrado. Visto isso, é possível perceber uma reedição das relações com o prazer 

sexual, em que o uso dos produtos eróticos (ou cosmética sensual, como é 

reivindicado) é apenas uma parte da explicação das formas de exercer a 

sexualidade.  



 É possível perceber, dentro desse cenário, uma profusão de diferentes 

gramaticas dessas práticas, que vão desde a respeito aos dogmas professados 

pelos evangélicos, a manutenção do discurso da submissão da mulher, a 

possíveis novos enquadramentos da experiência, baseados, sobretudo na busca 

pela felicidade e do prazer dentro do relacionamento.  

 O uso dos produtos eróticos por evangélicos pode estar associados a um 

modelo de moralidade cristã, onde a construção da intimidade no casamento 

abriria espaço para a quebra de tabus e reformulações da norma. Cabe aqui 

enfatizar que a estratégia de marketing dos produtos dirige-se fortemente ao 

publico feminino. Tal estratégia pode ser objeto de reflexões posterioires.  

 No caso analisado é possível perceber, por um lado, a influência do 

publico consumidor na produção, e ao mesmo tempo, a produção interferindo no 

uso dos produtos. Visto que foi desenvolvido uma linha de produtos exclusivos 

para um segmento de mercado, e o próprio mercado produzindo um marketing 

específico através do Guia Gospel, por exemplo.  
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