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Resumo: 
O atual panorama religioso brasileiro tem sido marcado por dilemas 

envolvendo pentecostais e movimentos sociais na esfera pública. Neste cenário, 
as igrejas pentecostais têm sido consideradas os principais entraves à 
consolidação de direitos sexuais e reprodutivos, e seus líderes, pastores com 
poderio midiático ou detentores de mandatos políticos eletivos, são acusados de 
induzir os fieis a assumirem posturas intolerantes. Por sua vez, os crentes 
ordinários seriam massas não esclarecidas ludibriadas pelos profissionais da fé. 

Este tipo de análise, presente de textos jornalísticos a análises políticas, 
também se deixa entrever nas entrelinhas de muitos trabalhos acadêmicos. Ao 
responder que tipos de corpos produzem os modos de subjetivação 
pentecostais, as análises que tem o corpo como marcador analítico resumem-se 
a compreender a devoção religiosa, seguindo, por exemplo, Foucault, como 
produtora de corpos para a sujeição. Por outro lado, a pergunta-título de um 
artigo de Charles Hirschkind se faz necessária: existe um corpo secular? Uma 
vez que o secular é tido como não-problematizável, perdem-se de vista as 
disposições incorporadas, práticas, afetos e instituições que moldam os sujeitos 
seculares e suas reações.   

É justamente sobre estes consensos acerca dos processos de constituição 
dos corpos religiosos e seculares que pretendo me debruçar, a fim de apontar 
suas contradições. Para cumprir este objetivo, pretendo utilizar os dados de meu 
trabalho de campo entre candidatos a pastores pentecostais, bem como as 
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repercussões na mídia das controvérsias envolvendo a candidatura à 
presidência nas últimas eleições de Marina Silva, evangélica e membro da maior 
igreja pentecostal do Brasil. 
 
Palavras-chave: corpos religiosos, corpos seculares, sagrado, secular, 
secularismos. 
 

Existem corpos religiosos? E corpos seculares? Em outras palavras, quem 

é o sujeito religioso e, em contrapartida, quem são os sujeitos seculares? No que 

diz respeito à religião, uma resposta mais imediata parece surgir entre os 

cientistas sociais, principalmente os estudiosos dos fenômenos religiosos, 

assegurando prontamente a existência de uma modelagem de subjetividades 

peculiarmente religiosa operante no contato com as tradições dedicadas ao 

sagrado. Já com relação ao seu par secular, torna-se mais difícil apontar com 

precisão as instituições que operam uma modelagem de subjetividades que 

poderíamos chamar de seculares. O que indicaria, neste caso, o adjetivo secular 

e quais tipos de subjetividades e sensibilidades colocaríamos sob esta rubrica? 

Neste trabalho pretendo fazer uma crítica à forma como as ciências sociais 

veem a construção do sujeito religioso e, mais especificamente, pentecostal. O 

atual panorama religioso brasileiro tem sido marcado por um sem número de 

dilemas envolvendo pentecostais e movimentos sociais na esfera pública. Neste 

cenário, as igrejas pentecostais têm sido consideradas os principais entraves à 

consolidação de direitos sexuais e reprodutivos, e muitos de seus líderes, 

pastores com poderio midiático e/ou detentores de mandatos políticos eletivos, 

são acusados de induzir os fieis a assumirem posturas intolerantes. Por sua vez, 

os crentes ordinários seriam massas não esclarecidas ludibriadas pelos 

profissionais da fé. 

Este tipo de análise, presente em textos jornalísticos e análises políticas, 

também se deixa entrever nas entrelinhas de muitos trabalhos acadêmicos. 

Assim, ao responder que tipos de corpos produzem os modos de subjetivação 

pentecostais, as análises que tem o corpo como marcador analítico resumem-se 

a compreender a devoção religiosa como produtora de corpos para a sujeição, 

baseando-se em Foucault, ou como formadora de habitus dominados, tomando 

como referência o trabalho de Bourdieu. Lançam mão, assim, de um velho 

construto que iguala religião a dominação e engano. Os corpos produzidos nas 

igrejas pentecostais seriam, de acordo com esta visão, portanto, corpos dóceis, 



dominados ou sem agência, adestrados para uma ação política conservadora e 

para a intolerância.   

  Por outro lado, a pergunta-título de um artigo de Charles Hirschkind (2011) 

se faz necessária: existe um corpo secular? Uma vez que, seguindo as análises 

que mostram o secularismo como doutrina política (principalmente Talal Asad, 

2003), o secular é tido como normal, não-problematizável, perde-se de vista, com 

isso, as disposições incorporadas, práticas, afetos e instituições que moldam os 

sujeitos seculares e suas reações aos mesmos dilemas aqui mencionados. É 

justamente sobre estes consensos acerca dos processos de constituição dos 

corpos religiosos e seculares que pretendo me debruçar, a fim de apontar suas 

consequências para o trabalho do analista social. 

Para cumprir este objetivo, analisarei primeiro as reivindicações postuladas 

no surgimento da Antropologia do Cristianismo pelo autor considerado como o 

“pai” desta nova agenda metodológica, Joel Robbins. Depois, mostrarei como o 

trabalho de Ruth Marshall, fortemente baseado na obra de Talal Asad, pode nos 

ajudar a refinar o olhar na direção de questões mais importantes no estudo do 

cristianismo, e mais especificamente do pentecostalismo. A questão a se abordar 

aqui é o programa metodológico que deve ser posto em prática na análise do 

pentecostalismo. Em outras palavras, para onde se deve olhar, qual o objeto de 

investigação sobre o qual devemos nos debruçar ao tratarmos da religião 

pentecostal? Minhas considerações finais girarão em torno do tipo de sujeito 

formado na tradição pentecostal. É possível afirmar que as disposições 

incorporadas no fiel pentecostal produzem performances facilmente 

reconhecidas, até mesmo previsíveis, na esfera pública? Como dito 

anteriormente, são os pentecostais sujeitos dóceis, intolerantes e 

conservadores? As análises aqui trazidas lançarão, assim pretendo, novas 

perguntas com o objetivo de complexificar análises presentes no senso comum 

acadêmico. 

 
Quem é o devoto pentecostal? Fazendo pesquisa sobre o pentecostalismo 

O que é um cristão? Esta pergunta é feita é feita por Joel Robbins (2003) 

em um artigo que tenta estabelecer um programa para o que o autor quer 

denominar de Antropologia do Cristianismo, reivindicando para esta (até então) 

nova agenda metodológica o mesmo status de área de estudo consolidada  



apresentado pela Antropologia do Islã. Mas longe de fazer coro com as questões 

que procuro iluminar neste artigo (os modos de subjetivação distintivos que 

constituem um cristão), a preocupação por trás da pergunta que dá título ao 

trabalho de Robbins buscava, sobretudo, compreender que fatores teriam 

reprimido o desenvolvimento de uma Antropologia do Cristianismo. Estes se 

dividiriam em obstáculos culturais e teóricos (Robbins, 2003, p. 192). Quanto às 

questões culturais que atrapalham um pleno desenvolvimento de uma 

Antropologia do Cristianismo, Robbins afirma que os cristãos são “demasiado 

similares aos antropólogos para que valha a pena estudá-los e significativamente 

diferentes o suficiente para dificultar a tarefa de atribuir-lhes sentido a partir das 

ferramentas básicas da Antropologia” (op cit., p. 192). Ou seja, o cristianismo 

seria “próximo demais” para se conformar ao tradicional modo de investigação 

antropológica, voltada para a diferença, uma vez que comungam, em termos 

gerais, dos mesmos pressupostos culturais dos antropólogos, e, ao mesmo 

tempo, “distantes demais” por, na maioria das vezes (principalmente se tratando 

dos pentecostais), enfatizarem dentre estes pressupostos culturais aspectos que 

entram em conflito com os ideais liberais compartilhados pela maioria dos 

antropólogos. 

Quanto aos fatores teóricos que militam contra o estabelecimento de uma 

antropologia do cristianismo, o principal seria a tradicional suspeita que a 

antropologia mantém com relação aos projetos comparativos. Seria difícil, 

portanto, de acordo com o que Robbins chama de “object-dissolving argument”, 

definir o que seria o cristianismo, uma vez que inúmeras tradições e contextos 

testemunhariam contra uma definição unívoca. No entanto, para Robbins, esta 

suspeição não é aplicada com imparcialidade e escolhe seus campos de estudo. 

O mesmo, por exemplo, não acontece com a Antropologia do Islã. O conceito de 

Islã definido por Asad (1986) não encontra os mesmos obstáculos existentes no 

caminho de uma definição equivalente no âmbito do cristianismo. Para Robbins, 

é necessário superar as dificuldades enfrentadas pela Antropologia do 

Cristianismo e, seguindo a Antropologia do Islã, estabelecer um projeto 

comparativo baseado em uma definição do Cristianismo como uma categoria 

transcultural. 

Os desdobramentos do projeto anunciado por Robbins concretizaram-se 

por meio de vários trabalhos etnográficos, de cunho culturalista, preocupados 



em se contrapor à tradição da Antropologia de focar nas continuidades culturais, 

apontando as descontinuidades geradas pelo contato do cristianismo com povos 

não-cristãos (como o próprio Robbins, 2004). É certo que o programa de Robbins 

abriu a possibilidade de superação dos estudos de cunho funcionalista, os quais 

atribuíam o crescimento do pentecostalismo a uma resposta à anomia social, em 

direção ao estudo do que ele chama de “produtividade social” deste movimento, 

em outras palavras, sua intensa atividade ritual. No entanto, o foco na 

necessidade de superação da tendência da Antropologia em focar nas 

continuidades culturais criou um programa metodológico pronto para analisar 

contatos interculturais, mas insuficiente, na minha opinião, para dar conta dos 

processos de encorporação do sistema de valores e normas pentecostais na 

vida dos fieis ocidentais, por exemplo.    

É possível afirmar que Robbins foi bem sucedido em estabelecer uma 

agenda metodológica que vem construindo um programa comparativo das 

descontinuidades encontradas em povos anteriormente não-cristãos ao 

entrarem em contato com o cristianismo. No entanto, entendo que Robbins perde 

de vista outra faceta da transposição ao cristianismo do programa de Asad para 

o Islã: o conceito de Islã como tradição. Para além de estar preocupado com 

estabelecimento de projetos comparativos, como é o caso em Robbins, Asad se 

questionava para onde o pesquisador deveria direcionar o olhar ao estudar o 

Islã. Ele afirma:   

If one wants to write an anthropology of Islam one should begin, as 
Muslims do, from the concept of a discursive tradition that includes and 
relates itself to the founding texts of the Qur'an and the Hadith. Islam is 
neither a distinctive social structure nor a heterogeneous collection of 
beliefs, artifacts, customs, and morals. It is a tradition (Asad 1986, p.15) 

 
O Islã, para Asad, é uma tradição. Mas no que isto implica? O que é uma 

tradição? O próprio autor responde: 

A tradition consists essentially of discourses that seek to instruct 
practitioners regarding the correct form and purpose of a given practice 
that, precisely because it is established, has a history (idem) 

 

Asad inclui-se aqui numa tradição foucaltiana e sua noção de discurso 

atrelada a um regime discursivo, ou seja, às condições de produção de um 

determinado discurso. Sendo assim, Asad recomenda que se faça uma 

etnografia das “performances recomendadas”, dos “modelos corretos” das 



práticas instituídas, atribuídos não somente por uma ortodoxia existente na 

forma de um quadro normas, mas, o mais importante, na processo de 

estabelecimento desta ortodoxia, o que inclui inevitavelmente uma noção de 

poder. Trata-se, então de verificar quais os discursos autoritativos de uma 

tradição, bem como a forma como tais discursos são assimilados (a partir de 

quais práticas) pelos adeptos.   

Pode-se afirmar que é Ruth Marshall (2014) quem tem tentado transpor 

mais fidedignamente este aspecto do programa de Asad aplicado ao Islã para o 

estudo do cristianismo e, mais especificamente, do pentecostalismo. Marshall 

não elimina a preocupação de Robbins com as descontinuidades provocadas 

pelo cristianismo na vida de seus adeptos. Neste aspecto, ela o segue e toma 

tais descontinuidades como ponto de partida. A partir daí, o que se vê é uma 

aplicação mais detalhada de uma abordagem foucaultiana presente em Asad, 

em detrimento da abordagem mais culturalista assumida por Joel Robbins. Qual 

seria, então, o objeto primordial de investigação de uma antropologia do 

pentecostalismo a partir do programa de Marshall? Ao se analisarem os 

testemunhos dos fieis com foco nas descontinuidades provocadas por sua 

adesão ao cristianismo deve-se entendê-los como um 

… discursive genre that disciplined the subject to understand and 
recount her experience in a particular way. For me the main challenge 
was to inquire into the ways and means by which becoming Pentecostal 
brought the subject to a new experience of the world, an approach that 
does not require accessing an individual consciousness of this 
experience. More specifically, I sought to inquire into the mechanisms 
that were in play such that she was compelled to give this account of 
herself in this particular manner and the means of compulsion (p. S 349) 

Aqui Marshaal se alinha fortemente a Asad, que estabelece em sua crítica ao 

conceito de religião de Geertz, a impossibilidade de se pensar os símbolos, neste 

caso, os religiosos, separadamente das práticas. É necessário, mais do que 

interpretar os símbolos, entender “as condições (discursivas e não discursivas) 

que explicam como os símbolos vêm a ser construídos, e como alguns deles são 

estabelecidos como naturias e autoritativos em relação a outros” (Asad, 2010, p. 

264) 

 

  



Que sujeitos produzem os modos de subjetivação pentecostais? 

 

O foco na modelagem de subjetividades engendradas pelas práticas 

pentecostais é, então, a perspectiva que entendo ser a mais frutífera para 

compreendermos o pentecostalismo. Mas uma pergunta ainda se impõe: Que 

tipos de sujeitos produzem os modos de subjetivação pentecostais? 

Antes de responder esta pergunta é necessário entender que ela 

pressupõe a existência de um modo de subjetivação propriamente pentecostal, 

e, anteriormente, propriamente religioso. Em um mundo em que a cultura mais 

ampla é secular e o religioso passou a consistir numa sub-cultura, estes modos 

de subjetivação realmente existem?  Geertz fala das disposições e motivações 

propriamente religiosas quando apresenta seu conceito de Religião (Geertz, 

1989). Para ele, os símbolos religiosos agem “induzindo o crente a um certo 

conjunto de disposições (tendências, capacidades, propensões, habilidades, 

hábitos, compromissos, inclinações) que emprestam um caráter crônico ao fluxo 

de sua atividade e à qualidade da sua experiência” (Geertz, 1989, p. 70). A 

respeito desta mesma afirmação, na sua já famosa crítica ao conceito de religião 

geertziano, Asad questiona: 

Quão plausíveis são essas proposições? Podemos, por exemplo, prever 

qual seria o conjunto de disposições “distintivas” de um devoto cristão na 

sociedade industrial moderna? De modo alternativo, podemos dizer de alguém 

dotado de um conjunto de disposições “distintivas” que ele é ou não é cristão? 

Asad responde com um taxativo “não” a todas as perguntas. Para ele, não 

é somente a devoção que engendra as práticas e moldam as biografias dos fieis, 

mas também “as instituições sociais, políticas e econômicas em geral12,.no 

interior das quais as biografias individuais são vividas, que conferem estabilidade 

ao fluxo de atividades de um cristão e à qualidade de sua experiência”. Asad 

parece afirmar que não há um modo de subjetivação, de modelagem de 

subjetividades, de construção da pessoa, etc, propriamente religioso. Uma vez 

que o cristianismo, sozinho, não engendra disposições, não seria possível 

apontar o conjunto de disposições distintivas de um devoto cristão na sociedade 

moderna. Tais disposições seriam formadas em conjunto com as  instituições 

sociais, políticas, etc. 



Não há diferença entre um sujeito religioso e um sujeito secular, então, para 

Asad? Por um lado a provável impossibilidade de se determinar os modos de 

subjetivação religiosos traz ao campo de estudos uma simetria entre os modos 

de subjetivação seculares e religiosos. Pode-se, em outras palavras, imaginar 

Asad afirmando que ambos, cidadãos religiosos e seculares, foram moldados 

por por discursos autoritativos, sejam religiosos ou seculares. Esta perspectiva 

pode ajudar a entender os múltiplos fatores e instituições que engendram, por 

exemplo, as performances públicas dos crentes pentecostais alinhando-se às 

pautas conservadoras no espaço político brasileiro. Com isto em mente, é 

possível compreender o sujeito conservador pentecostal como sendo 

transpassado por várias instituições, religiosas e seculares, a fim de criar suas 

disposições conservadoras. Por outro lado, no entanto, perde-se de vista as 

peculiaridades da constituição de um sujeito religioso, que, assim acredito, 

existem. Além de se perder de vista, também, como uma forma de devoção 

transforma aspectos da vida social dos  devotos, ou como um movimento 

religioso reorganiza a vida pública e o debate público de seus devotos. 

O maior problemas, no entanto, como vimos anteriormente, é a forma como 

se entende os modos de subjetivação pentecostais. Estes construiriam sujeitos 

dominados por suas lideranças. Em outras palavras, pessoas sem agência. 

Sabah Mahmood (2001) aborda estas questões ao falar sobre os desafios 

conceituais que a participação de mulheres nos movimentos islâmicos impõe à 

teoria feminista e de gênero. Mahmood fala das consequências metodológicas 

de se transpor automaticamente uma noção de agência baseada na tradição 

liberal para a análise de mulheres envolvidas em tradições religiosas patriarcais. 

Esta noção de agência limitaria o entendimento sobre a vida de mulheres cujos 

desejos, afetos e vontades tem sido moldadas por tradições não-liberais. 

É preciso, primeiro, então, questionar o fundamento liberal da noção de 

agência que a entende como “a capacidade de se realizar o seu próprio interesse 

contra o peso dos costumes, da tradição, da vontade transcendental ou de outros 

obstáculos (sejam eles individuais ou coletivos)”. O problema, segundo 

Mahmood, consiste na universalização da ideia de autonomia individual que 

subjaz a este conceito de agência: autonomia individual como sinônimo de 

realização pessoal, que, por sua vez consiste na consecução da vontade 

“verdadeira” de cada um. Se, continua Mahmood, aceitamos que todas as formas 



de desejo são socialmente construídas, é importante entender como emergem 

diferentes formas de desejo, incluindo o desejo de submeter-se a uma tradição 

em busca de conseguir objetivos valorizados por esta mesma tradição em que 

se está inserido. Questiona-se assim, ao mesmo tempo, a limitação da noção de 

agência dentro da dicotomia resistência versus subordinação. É necessário 

compreender que existem outros desejos, motivações e objetivos não 

capturados por esta dicotomia. 

A noção de poder também é questionada por Mahmood, baseando-se 

desta feita na noção de Judith Butler de paradoxo da subjetivação. É necessário 

compreender o poder não somente como um conjunto de relações que domina 

o sujeito, mas também como algo que forma as condições de suas 

possibilidades. Em outras palavras, relações de subordinação criam e 

possibilitam capacidades para a ação. A agência, assim, passaria a ser 

entendida mais como capacidades e habilidades requeridas a fim de que tipos 

particulares de atos sejam realizados, do que simplesmente como capacidade 

de resistência. 

A ligação inelutável entre agência e as disciplinas históricas por meio das 

quais um sujeito é formado é a grande vantagem da noção de agência 

apresentada por Mahmood. Com isto, é possível ir além do ponto de vista liberal 

e entender como agência certas atitudes taxadas simplesmente como resultado 

da docilidade dos corpos. Uma agência entendida no contexto dos discursos e 

estruturas de subordinação que criam as condições de seu advento”. Sendo 

assim, agência também pode passar a ser entendida não apenas como 

“mudança progressista”, mas como “objetivos que incluem continuidade e 

estabilidade”. 

	 

Considerações Finais 
 

Ao longo do texto, tentei apontar questões que dizem respeito às formas 

como os modos de subjetivação propriamente religiosos são entendidos pelo 

senso comum acadêmico. Primeiro, antes de discutirmos em que media a 

religião está presente ou ausente da esfera pública, torna-se indispensável 

estudar os modos de subjetivação que engendram as performances públicas dos 

crentes pentecostais. Uma nova concepção de agência também se faz 



necessário, a fim de ampliar o entendimento destas mesmas performances e de 

como os fieis se engajam na modelagem de suas subjetividades em busca ideal 

de vida valorizado por suas tradições. 
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