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Resumo: O presente ensaio-síntese pretende analisar a relação entre o pentecostalismo e a chamada “onda 
conservadora” no Brasil a partir da relação entre o estabelecimento de uma governamentalidade neoliberal que 
governa a partir de recortes das populações marginais e a criação de um dispositivo pentecostal que gere os sujeitos 
periféricos segundo critérios de vulnerabilidade e perigo.  
Palavras-chave: Neoliberalismo; pentecostalismo; governamentalidade; dispositivo. 
 
Abstract: The present essay-synthesis intends to analyze the relationship between Pentecostalism and the so-
called "conservative wave" in Brazil from the relationship between the establishment of a neoliberal 
governmentality that governs from cuts of the marginal populations and the creation of a pentecostal device that 
generates the peripheral subjects according to criteria of vulnerability and danger. 
Keywords: Neoliberalism; Pentecostalism; governmentality; device. 
 

 

Ronaldo de Almeida (2017) propôs um mapeamento do que tem sido 

denominado de “onda conservadora” e sua relativa ascensão em anos recentes no 

Brasil. Reconhecendo a imprecisão do termo e a dificuldade de se definir, do ponto 

de vista metodológico, o que é exatamente o conservadorismo, o autor, contudo, 

delineia as linhas de força que o atravessam e tenta situar o papel da Frente 

Parlamentar Evangélica nesse processo. O sociólogo reconhece quatro frentes de 

atuação da Bancada Evangélica no Congresso Nacional: 1) econômica, com agenda 

liberal de valorização da disposição empreendedora e do mérito individual e 

rejeição da políticas redistributivas de transferência de renda; 2) moral, com 

proposta ativa de regulação dos comportamentos, corpos e vínculos primários e 

recusa clara das reivindicações dos direitos à diferença de grupos minoritários; 3) 

securitária, com demanda por radicalização das ações punitivas dos aparelhos de 

                                                        
1 Artigo apresentado no seminário "Conservadorismo, Novas Direitas e Grupos Insurgentes" organizado 
pela Associação Brasileira de Ciência Política - Regional Sudeste e NEAMP / PUC SP. São Paulo, 29 de 
março de 2018.  



32 
MARIANA CÔRTES 

O DISPOSITIVO PENTECOSTAL E A AGÊNCIA DOS GOVERNADOS 

 
 

 
Em Debate, Belo Horizonte, v.10, n.1, p.31-38, abril 2018. 

segurança do Estado; 4) interacional, com o impacto que a polarização política entre 

“direita” e “esquerda” produziu nas relações interpessoais ao gerar um acirramento 

dos afetos. Das quatro dimensões analisadas por Ronaldo de Almeida (2017), o 

conservadorismo moral da bancada evangélica talvez seja o que tenha mais 

chamado a atenção da produção acadêmica sobre o tema (MACHADO, 2017; 

MARIANO, 2016). Contudo, para os fins desse ensaio-síntese, gostaria de analisar 

a dimensão propriamente econômica do chamado conservadorismo evangélico. 

Em outros termos, gostaria de propor uma reflexão sobre as afinidades eletivas 

entre o pentecostalismo (mais especificamente, o neopentecostalismo) e o 

neoliberalismo. Para compreender a relação entre ambos, faz-se necessário analisar 

o deslocamento da questão social no Brasil contemporâneo a partir da perspectiva 

das populações marginais, que compõem as camadas portadoras por excelência do 

pentecostalismo. O contexto da redemocratização, durante os anos 1980, foram 

marcados por movimentos sociais que lutaram por direitos sociais e a 

concretização do sonho de construção de uma cidadania universal. Contudo, na 

década de 1990, a difusão do fatalismo neoliberal e o fim da “hipótese superadora” 

(TELLES, 2010) produziram resultados dramáticos na vida dos habitantes das 

periferias das grandes cidades. Observou-se a emergência de uma nova 

configuração societária nas periferias das grandes cidades, principalmente para o 

contexto de São Paulo: a estabilidade do emprego fordista cedeu lugar ao 

desemprego ou ao subemprego precário; o mundo do crime tornou-se uma 

alternativa sedutora para jovens que viram suas perspectivas de futuro fraturadas; 

os setores progressistas da Igreja Católica saíram de cena ao passo que proliferaram 

igrejas pentecostais que prometiam a libertação do mal por meio da expulsão de 

demônios e a conquista da prosperidade (FELTRAN, 2007). Diante da 

perplexidade da dissolução de uma promessa de constituição de uma sociedade 

mais democrática, justa e igual, as análises de parte dos autores das ciências sociais 

durante os anos 1990 enfatizavam a potência destruidora do neoliberalismo – o 
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“desmanche” neoliberal (SCHWARZ, 1999) havia criado um clima de “terra 

arrasada”. Contudo, durante os anos 2000, começou-se a se suspeitar de que o 

neoliberalismo não operava apenas por meio da destruição, não era possível 

interpretá-lo somente sob a perspectiva do que ele desmontava (no caso do Brasil, 

muito mais um projeto ideado do que uma realidade concreta), mas também sob o 

ponto de vista do que ele criava.  

Desse modo, o que estava acontecendo não poderia exclusivamente ser 

descrito como um desmanche. Os processos em curso indicavam a criação de uma 

nova tecnologia de poder, uma nova racionalidade governamental. Portanto, o 

neoliberalismo não é simplesmente uma ideologia da meritocracia que mascara a 

intensificação da exploração do trabalho sob o capitalismo flexível, ou um 

conjunto de políticas econômicas, que incluem a austeridade fiscal, o corte nos 

gastos públicos, o enxugamento do Estado, a dissolução de direitos sociais, a 

privatização de serviços públicos, a flexibilização das relações de trabalho. O 

neoliberalismo, nesse sentido, não pode ser entendido apenas como ideologia ou 

política econômica. Trata-se disso, mas não apenas. Na esteira dos estudos de 

Michel Foucault (2008a; 2008b) e do trabalho de Christian Laval e Pierre Dardot 

(2016), pode-se pensar o neoliberalismo como uma nova modalidade de 

governamentalidade, ou seja, uma forma emergente de conduzir a conduta dos 

indivíduos. A arte de governar neoliberal não visa direcionar o povo rumo a um 

telos civilizatório ou a uma escatologia emancipatória. Não quer planificar um 

povo, mas administrar uma população (FOUCAULT, 2008a; 2008b). O 

neoliberalismo gere a população não como um bloco homogêneo que deve ser 

direcionado por um plano que foi previamente traçado, mas por cesuras 

biopolíticas diferenciais. Com a derrocada do horizonte do universalismo da 

cidadania, institui-se um governo seletivo que produz recortes nos sujeitos que 

habitam as margens, conforme parâmetros de vulnerabilidade e perigo 

(FELTRAN, 2014). Desse modo, estabelece-se uma relação entre o Estado e suas 
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margens, pois os próprios sujeitos moradores das periferias passam, segundo os 

critérios a partir dos quais foram recortados (pobres, carentes, precários, 

vulneráveis, perigosos, sofridos, jovens em conflito com a lei, mulheres vítimas de 

violência doméstica, adolescentes grávidas, catadores de lixo, viciados em craque), 

a criar dispositivos de gestão de seus dramas cotidianos, que foram, por sua vez, 

previamente nomeados, classificados, catalogados por um governo que só funciona 

por meio de cesuras biopolíticas. Com isso estamos em condições de decifrar uma 

das estratégias mais sutis da racionalidade neoliberal: o neoliberalismo não governa 

contra a liberdade. A liberdade não representa um obstáculo para o governo: é sua 

condição de possibilidade (DARDOT, LAVAL, 2016; FOUCAULT, 2008a, 

2008b). A governamentalidade só é possível a partir da agência dos governados; 

sua criatividade, produtividade, engajamento.  

Assim, a partir desse preâmbulo sobre a especificidade do neoliberalismo, 

gostaria de argumentar que, a partir dos recortes fomentados pelo governo 

seletivo, o pentecostalismo é uma das agências sociais que produziu, a partir do 

engenho dos próprios governados, uma das formas mais inventivas de gestão da 

conduta das populações marginais no Brasil. Recortados como marginais (e suas 

infinitas variantes) os pentecostais criaram suas próprias estratégias para lidar com 

o sofrimento nas periferias. Com isso, é necessário revisitar o diagnóstico de parte 

da sociologia da religião dos anos 1990 sobre a expansão das igrejas pentecostais 

naquele contexto. Na apreensão de Pierucci e Prandi (1996), por exemplo, a 

remagificação do religioso, a democratização do êxtase e a exacerbação do 

emocional eram sintomas do renitente atraso brasileiro, próprio de um país que 

não levou o processo de secularização às últimas consequências. Contudo, 

dificilmente poderíamos continuar descrevendo o movimento pentecostal, 

principalmente o neopentecostal, como apenas uma espécie de “pronto-socorro” 

mágico para desesperados, sinal inequívoco da nossa inoperância civilizacional. O 

pentecostalismo tornou-se, de fato, uma tecnologia social de condução da conduta 
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extremamente eficaz e absolutamente adequada à racionalidade neoliberal – mais 

avant garde impossível. Desde os anos 1990, observa-se, por exemplo, a 

disseminação de uma indústria pentecostal de bens materiais e simbólicos, que 

institui, como argumentei em outros trabalhos (CÔRTES, 2007; 2017), um 

mercado de pregações e testemunhos, em que o passado mundano de pregadores-

itinerantes é vendido como mercadoria simbólica – o sofrimento torna-se valor 

agregado em uma espécie de capitalismo religioso altamente competente. A partir 

da década de 2010, a Igreja Universal do Reino de Deus, uma das principais 

denominações da corrente neopentecostal, passa a instituir um novo agenciamento 

da subjetividade de seus fieis: não se trata apenas de resolver de forma pontual um 

demanda aguda de uma população flutuante, mas de praticar uma “fé racional” – 

estabelecer uma nova relação de si para consigo, que implica racionalizar a vida 

cotidiana, cumprir desafios, estabelecer metas, trabalhar para a criação de si 

próprio como um capital humano que deve ser sistemática e infinitamente 

valorizável. Em uma estratégia de fidelização do cliente, para usar um dos mantras 

do new manegement, a Universal criou grupos específicos (como o Godlywood, voltado 

para as mulheres; e o Intellimen, direcionado aos homens), em que os participantes 

são instados a vencer desafios semanais na execução de “tarefas” (as mais variadas, 

desde preparar um jantar para a família como ser vigilante nos cuidados higiênicos 

com o corpo) (ABREU, 2017; GUTIERREZ, 2017). Nessa modulação da 

subjetividade, o mundo da casa torna-se análogo ao mundo corporativo – todas as 

ações são meios de produção para a valorização permanente do capital de si 

mesmo. Se, por princípio, pode parecer contraditório que no Brasil uma pauta 

conservadora se combine como uma agenda neoliberal, o mecanismo de 

subjetivação da Universal resolve a aparente contradição: afirmar valores 

tradicionais e revitalizar velhos papéis sociais do que significa ser homem ou 

mulher, ou seja, ser conservador, ou melhor, tornar-se de forma mais eficaz um “bom 

conservador”, faz parte de um empreendimento racionalizado de intensificação do 
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capital humano, um dos princípios fundamentais da racionalidade neoliberal. Além 

disso, a Universal, direcionada aos grupos dominados, desestimula a permanência 

em empregos formais que implicam a subordinação a um patrão, e incita todos e 

todas a se tornar empreendedores em um mercado informal, ainda que na figura 

estranha de uma ralé-empreendedora. Outros exemplos poderiam ser dados sobre 

o dispositivo pentecostal que reelabora o neoliberalismo nos seus próprios termos. 

Contudo, para os fins desse breve ensaio-síntese, pode-se concluir que para além 

da luta político-ideológica entre “progressistas” e “conservadores” e a guerra 

parlamentar no Congresso Nacional, neoliberalismo e pentecostalismo devem ser 

compreendidos como tecnologias de poder de modulação da conduta que rebatem 

uma sobre a outra: entre o governo seletivo que recorta a população marginalizada 

e os dispositivos pentecostais criados pelos sujeitos periféricos previamente 

delimitados como tais, há uma relação que se retroalimenta nas formas de gerir os 

marginais, por meio de uma racionalidade governamental que só é capaz de 

governar a partir da agência dos governados. A criatividade pentecostal, surgida de 

dentro das margens, é uma das pré-condições, entre outras, que permite a 

perpetuação da governamentalidade neoliberal. 
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